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মুখবন্ধ 

রায় বাহাদুর স্্বরেশচন্দ্র সিংহরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

একজন বিজ্ঞান শাখার গ্রেজুয়েট । তিনি কিছুকাল জেনারেল 
এসেম্ব্রি কলেজের (বর্তমান নাম স্কটিস্চা্জ কলেজ) বিদ্জ্রানের প্রধান 

অধ্যাপক ছিলেন,তদনন্তর প্রোভিন্নিএল সিভিল সাবিসে প্রবেশ করেন। 

সরকারী কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি বিশেষভাবে হিন্দু ধশ্ম- 

সাহিত্য ও দর্শন পাঠে আত্মনিয়োগ করেন । বেদ ও তদানুসগ্গিক 

অপরাপর বৈদিক সাহিত্যে তাহার পাগ্ডিত্য গভীর । এই সকল শাস্ত্র 

পাঁঠের সহিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিচার প্রণালী তীহাঁর লেখার 
এক বিশেষত্ব; সুতরাং তাহার গবেষণ। ও অপরাপর রচনাগুলি 

বর্তমান যুগের পাঠিকদিগের বিশেষ চিন্তাকক। তীহার রচিত 

সাধনতত্বমূলক পঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ব” এবং “হিন্দুধশ্মের 

অভিব্যক্তি-_বৈষ্ণবধর্ম্ম” স্থধীমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে । 

বর্তমান গ্রন্থ শৈবধন্ম্বের অভিব্যক্তি বিষয়ক । মেরুর সন্নিকটবন্তী 
প্রদেশ আধ্যজাতির প্রথম বাসস্থান ছিল, তিনি এই মতই এই 

গ্রন্থে সমর্থন করিয়াছেন। তীাহাদিগের তখন যাযাবর জীবন ছিল। 

মরুপ্রদেশের উগ্র শীতের আক্রমণ হইতে জীবন রক্ষ! এবং আহার্ধ্য 

প্রস্তুত জন্য তাহা দিগের ব।সস্থানে সর্বক্ষণ অগ্রি রক্ষ। কর! প্রয়োজন 

হইত। প্রাকৃতিক নানারপ ছুর্যোগের সহিত সংগ্রাম করিয়া 

তাহাদিগের জীবন ধারণ করিতে হইত। দিবারাত্রি তুমুল বেগে 
ঝঞ্জাবাত চলিয়াছে। তুষারকণাবাহা মরুতের উপদ্রব লাগিয়াই 
রহিয়াছে, তদ্বপরি আরো! নানা কারণে জীবন অনিশ্চিত। কোন 



থ শৈবধশ্ম বা রুদ্র-শিবোপাসন। 

দেবতার বিরাগ হইতে এই সকল উপদ্রবের সৃষ্টি হইতেছে এরূপ 
মনে করিয়। তাহার! সেই দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য দেবতার 

উদ্দেশ্যে হব্য প্রদান করিতেন। পশুচারণ শিকার জীবন ছিল। 

শিকার কিছব। অন্ত কোন উপায়ে লব্ধ পশুকে আগুনে পুড়াইয়৷ ইহার 

মাংস ও তাহাদিগের অপর এক লোভনীয় খাস্ ঘুতের হব্য দেবতার 

উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেন । ইহাই তীহাদিগের প্রথম ধম্মকন্ম। 

ষে দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য এই অনুষ্ঠান, সেই দেবতাকে 

তাহার! রুদ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন । 

আবাসস্থানে রক্ষিত অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সহকারে রুদ্রের 

স্তুতি, এই অগ্নিতে তাহাদিগের আহার্। প্রস্তুত এবং এই অগ্রি- 

দেবতার অনুকম্প। বশতঃ কঠোর শীতের আক্রমণ হইতে তীহাদিগের 

জীবন রক্ষ। পাইতেছে এরূপ বিশ্বাস, এই তিনটি অবস্থার পরস্পর 

সমাবেশ হইতে তাহার। অগ্নির মধো এক মঙ্গলময় দেবতার সন্ধান 

পাইলেন। ইহ! হইতে মমি তাহাদিগের জাবনে এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিল। তাহারা অগ্নির উপামক হইলেন । দেবতার 

অশুভদৃষ্টি প্রিহার ও প্রসন্নতা লাভের জন্য অগ্নিতে যে আহুতি 
প্রদান করা হইত তাহ! য্ত্ত নামে প্রথম ধন্মকণ্মানুষ্ঠান হইল। 

_. দক্ষিণ আসিয়! প্রদেশবাসী মানবের বৃহত্তর জাতিসঙ্ঘের জীবন 

অন্যরূপ আবেষ্টনীর মধো গঠিত হইয়াঙ্িল। বনুপুর্বব হইতেই 

তাহার। কৃষিকার্ধ্য দ্বাপ জীবক। নির্বাহ করিতেছিল। কোন কারণ- 

বশতঃ সময়মত বৃষ্টি ন। হইলে ফসলের অভাব ঘটিত। দেবতাবিরোপ 

হইয়াছেন, তাহার জন্য অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে। সামান্য কোনরূপ সাধনা 
দ্বারা দেবতার মনস্তৃষ্টি হইবে না, তাহাদের র্লোধ অপনয়নের জন্য 

নরব্লির ব্যবস্থা হইল। নরশোণিতে পৃথিবী বঙ্গ" অনুসিক্ত করিয়৷ 



মুখবন্ধ গা 

তাহাতে শশ্যবীজ বপন প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইল। গ্ভাবা পৃথিবা 
মানবজাতির ছুই অতি প্রাচীন দেবতা । পৃথিবী মাতা, আকাশ 
পিতা। বৃষ্টিজ্ল পিতার রেতঃ স্থানীয় । ইহার অনুজিঞ্ন হইতে 
পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া শস্যসকল উত্পাদন করেন। ইহা হইতে 

মাতৃপুজার প্রবর্তন। শস্তবীজ বপন কালে অনেক সময় পৃথিবীবক্ষে 
নরশোণিতের ক্রোত প্রবাহিত হইত । প্রজনন শক্তির প্রতীক লিঙ্গ 

ও যোনিপুজা ইহাদিগের ধন্মের এক প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহাদিগের 
মধ্যে সুধ্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। মিসর দেশে বিশেষ সমারোহের 

সহিত সূর্যোপাসন! হইত। ফলতঃ পরবর্তীকালে প্রবস্তিত খুষটধর্মর 
থমাস উত্সবের সহিত মিসরদেশের সূর্য্যোপাসনামূলক উৎসবের 

অপূর্বব সাদৃশ্য রহিয়াছে, ইহ! এক বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। মানবের 
অমঙ্গলের হেতুভূত এক অপদেবতার প্রতীকরূপে সর্পের উপাসনাও 

তাহাদিগের মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছিল । 

নরবলি সহকারে মাতৃপুজা, যোনি, লিঙ্গ, সুর্ধ্য এবং সর্প উপাসনা- 

মূলক এই সকল জাতির সংস্কৃতিকে পাশ্চাতা- পণ্তিতগণ “হেলিও- 

লিখিক্ কৃষ্টি” আখ্যা দিয়েছেন | 

পরস্পর বিরোধী এবং সম্পূর্ণরূপে পৃথক আবেষ্টনের মধ্যে 

বিকাশপ্রাপ্ত আধ্যাস্থমিক ভুইটি স্বতন্ত্র ধারা পরস্পরের সহিত 

মিলিত হইয়া পৌরাণিক শৈবধর্মের সৃষি করিয়াছে! যে সকল 

পরিস্থিতি হইতে প্রাথমিক অবস্থায় মানবের অন্তরে ধর্মকর্মের 

প্রথম অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল তাহা হইতে আরন্ত করিয়! সমগ্র 

বৈদিক সাহিত্যের মধ্য দিয়া বৈদিক রুদ্র-শিব উপাসনায় 

আধ্যাত্মিক ধর্মতত্বের যাহা! এক প্রকার শেষ কথা এই সকল 



শব. শৈবধন্ম বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

বিষয়েরই পর পর ক্রমবিকাশের এক শ্নিন্দিষ্ট ধারার পরিচয় 

পাওয়া যায় । 

এই হিসাবে মানব জাতির ধর্ম বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহার 
স্থান অতুলনীয় । এই বৈদিক রুদ্র শিব ট্টপাসনার সহিত হেলিও- 

লিখিক কৃষ্টিসম্পন্ন জাতিদিগের মাতৃ-লিঙজগ, সূর্য্য ও সর্পোপাসনা- 
মূলক কৃষ্টি সম্মিলিত হইয়া যে পৌরাণিক শৈব ধর্মের স্থৃ্টি 
হইয়াছে তাহ! পাশুপত, কাপাল, কালামুখ, শৈব, লিঙ্গায়ে, সম্পন্ন 

ও প্রত্যভিজ্ঞা, এই কয় সন্প্রদায়ে বিভক্ত । গ্রন্থে এই সকল 

সম্প্রদায়েরই আচার ও দার্শনিক মতের বিশ্লেষণ রহিয়াছে | ইহা- 

দিগের মধ্যে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্ধৈত সকল মতই রহিয়াছে | 

হেলিওলিথিক কুষ্টিণম্পন্ন প্রান জাতিদিগের ধর্মমত- 

দ্বার] গ্রীস ও রোমের ধর্মগুলি কিরূপ প্রভাবান্বিত হইয়াছে, গ্রন্থে 

তাহা দেখান হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে ধর্ম কি এবং যাহা 

পারমাথিক তত্ব, সাধারণতঃ ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে 

সেই পরমতত্ব কি, এই সম্বন্ধে অনেক গভীর মৌলিক গবেষণা 

রহিয়াছে, ইহা গ্রন্থের এক বৈশিষ্ট্য । অনেক বিখ্যাত দার্শনিক 

ও ধর্মাচাধ্যগণ ধর্মের যে সকল সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং ঈর্বর 

সম্বন্ধে তাহারা যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন. বর্তমান কালে 

বিজ্ঞান জগদ্যাঁপার সম্বন্ধে মে আলোক সম্পাৎ করিয়াছে, তাহার 

সাহায্যে সেই সকল প্রশ্নের অনেক আলোচনার পর গ্রন্থকার 

নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত ধর্ম কি এবং 

ঈশ্বর তত্ব কি এই উভয় প্রশ্নের মীমাংসাকল্লে নিজন্ব অভিনব 

ংজ্ঞ। প্রদান করিয়াছেন |. | 
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এই গ্রন্থে অনেক গভীর গবেষণামূলক মৌলিক তত্বের 
বিশ্লেষণ রহিয়াছে যাহা গ্রন্থকারের নিজন্ব। ইতঃপুর্বে এই সকল 
সম্বন্ধে কোন আলোচন। হয় নাই । এইজন্য জাতীয় শিক্ষা- 

পরিষদ্ প্রম আগ্রহের সহিত ইহার মুদ্রাঙ্কণভার গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন । তিন বসর হইল গ্রন্থ ছাপার কাধ্য প্রথম আরম্ত হয় 

কিন্তু কাগজের দুষ্প্রাপ্তা নিবন্ধন এযাবৎ মুদ্রণ কাধ্য অগ্রসর 

হইতে পারে নাই | এই স্দীর্ঘকাল পর নানারূপ বিদ্ব ও অস্থবিধা, 

অতিক্রম করিয়! গ্রন্থটি জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে 

সমর্থ হইয়। আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি । 

সতাণনন্দ বন 
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বৈদিক আর্ধ্যদিগের প্রথম উদ্ভব স্থান কোথায়, অগ্ভাপি এই 

প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। তবে উহা যে ভারতবর্ষে নহে খথেদ 

হুইতে তাহ! জানা যায়। খথেদের অনেক মন্ত্রে আর্ধযদিগের পুরাতন 

_আবাসের উল্লেখ রহিয়াছে দেখ! যায়; যথ| ইহার প্রথম মণগুলের 

৩. সুক্তের নবম মন্ত্রে ধষি শুনঃশেফ ইন্দ্রদেব হার উদ্দেশ্যে বলিতে- 
“দীন “হে ইন্দ্র, আমাদের পুরাতন আবাস যে স্থান হইতে পিতা 

কতামাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তথা হইতে তোমাকে আহ্বান করি” 
. খঙ্মন্ত্রগুলির রচনার স্থান যে মুখাতঃ পাঞ্তাব প্রদেশ, তাহ! 
মন্ত্রগুলির অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে পরিক্ষার বুঝিতে পার! যায়। খষি 

শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। শ্বামিত্রের অনুকম্পায় 

তিনি এক সময়ে এক আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা! পাইয়ািলেন। 

বিশ্বামিত্রের বাসস্থান যে শতদ্র ও বিপাশ। নদীর পূর্বাঞ্চলে ছিল এই 

ছুই নদীর উদ্দেশ্যে তাহার রচিত কোন কোন স্তোব্র হইতে তাহা 

জানা যায়। 

বৈদিক আধ্যগণ অগম্সি উপাসক ছিলেন। তীহারা পঞ্চশাখায় 

এদেশে আগমন করেন। সকল শাখাই অগ্নি-উপাসক ছিলেন। 

তাহাদের প্রধান ধন্মকম্ম ছিল যজ্ঞ । যথা__( ১০--৪৫--৬) “জনা 

যদগ্রিমজয়ংত পংচ” খণ্েদে যে সকল খমির নাম দৃষ্ট হয়, তাহাদের 
মধ্যে অঙ্গিরা অথর্বা, ভূঞ্ু, দধ্যঙ অতি প্রাচীন যক্ঞপ্রবর্তক খষি 

ছিলেন। এ মণ্ডলের ৬২ সুক্ডের খষি নাভানেদিষ্ট নিজকে “মানব 

বলিয়। পরিচয় দিয়। বলিভেছেন__হে অঙ্গিরাগণ ! তোমাদিগের মঙ্গল 
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হউক। আমি “মানব আসিয়াছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের 

জন্য নিযুক্ত কর। ূ 
কোন কোন যজ্ঞ ছিল এক দিনের ব্যাপার, আবার কোন কোন 

যজ্ঞ সংবসরব্যাপী অনুষ্ঠান ছিল। শেষোক্ত যজ্ঞগুলি. “ত্র” নামে 
অভিহিত হইত। এ সুক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রে বজ্ঞানুষ্ঠাতাদিগকে বিশেষভাবে 
অঙ্গিরা নামে অভিহিত করা হইয়াছে । ৫ম মন্ত্রমতে অঙ্গিরাগণ 

অগ্নির পুত্র এবং তাহার। ভিন্ন ভিন্ন রূপধারী। তীহাদিগের মধ্যে 

কেহ কেহ “নবগ্ণ” কেহ কেহ দশগ্ব। ধাহারা নবগ্ধ তাহাদিগের সত্র 

নয় মাস স্থায়ী ছিল। ধীহারা দশখ তাহাদের যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে 

দ্রশমাস সময় লাগিত। 

এই ছুই শব্দ “নব্” ও “দশ” দ্বার! নয় মাস ও দশ মাসে 

বসর জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ ১২ মাস ব্যাপী বৎসরের মধ্যে সূর্য্যের দৈনিক 
উদয় ও অস্তের পরিমাণকাল নয় মাস দশ মাস, অবশিষ্টকাল ৩ মাস 

ও ২ মাস একটান! নিরবচ্ছিন্ন রজনী । এই প্রসঙ্গে এস্থলে খণেদে 
অদিতি সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকা আছে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন । 

ইহার প্রথম মণ্ডলের ৮৯ সুক্তের ১ম খকে বলা হইয়াছে অদিতি 
আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাত।, অদ্দিতি পিতা, আবার তিনি 

পুত্রও বটেন, তিনি সকল দেব। ইহার অর্থ কি? রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় 

এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “দিত' ধাতু বন্ধনে বা খগুনে বা ছেদনে। 

যাহা অখণ্ড, গচ্ছিন্ন, অসীম, তাহাই অদ্দিতি। অতএব অদিতি অর্থে 

অনন্ত আকাশ বা অখণ্ড প্রকৃতি, স্বৃতরাং অদিতি সকল দেবতার 

জনযিত্রী । 3 
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বেদের খষি অদিতিকে পিতা বলিতেছেন, আবার মাত বলিতে- 

ছেন, আবার পুত্র সংজ্ঞাও দিয়াছেন। খধির উক্তি মতে তিনি অলিঙগ। 

সৃষ্টি প্রপঞ্চের উদ্তবের পূর্বে লি্গভেদ সম্তবে না, স্থৃতরাং খষির উক্তি 
হইতে পরিষ্কার বুঝা যাঁয় তিনি সৃষ্টির পূর্ব হইতে বিদ্যমান রহিয়ছেন 
এমন এক অসীম অনন্ত শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, যিনি স্বরূপে 

অলিঙ্গ হইলেও তাহ] হইতে দেবগণ ও সৃষ্টি প্রপঞ্চের উদ্ভব হইয়াছে। 
খষি তাহাকে অদ্দিতি আখ্য। দিয়াছেন। যাক্ক “আদিনা দেবমাতা” 

এরূপ অর্থ করিয়াছেন। আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। যজুর্বেদের 

অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে, ইহারা দ্বাদশ 

মাস, অথবা দ্বাদশ মাসের সূর্যয। “দ্বাদশ মাসাঃ সম্মসরশ্য এতে 
আদিত্যাঃ।৮ খঞ্েদের নবম মণ্ডলের ১১৪ সুক্তে ৭ জন আদিত্যের 
উল্লেখ রহিয়াছে, দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সুক্তে আদিত্যের সংখ্য। মাত্র 

ছয় ক্তন দশম মণ্ডলের ৭২ সুক্তের ৮ম খকে বলা হইয়াছে অদ্দিতির 

দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদিগের সাতটি লইয়া তিনি 

দেবলোকে গেলেন, মার্তশু নামক অষ্টম পুত্রকে দুরে নিক্ষেপ 

করিলেন । 

' এই সকল উক্তির তাশ্পধ্য কিছ শতপথ ব্রাঙ্গণের বর্ণনা মতে 

দ্বাদশ মাসের আদিত্য দ্বাদশ সংখ্যক সূর্য্য, ইহারা পুথিবীবক্ষের এমন 
স্থান নির্দেশ করে, যেস্থ।নে বসরের প্রত্যেক মাসেই সূৃধ্যোদয় হইয়া 

থাকে । আদিত্যের সংখ্যা ক্রমশঃ হাস পাইয়া২য় মণ্ডলের ২৭ সুক্তে বল। 

হইয়াছে, আদিত্য ছয় জন অর্থাৎ দ্বাদশ মাস বশুসর মধ্যে ছয়মাস 
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সূর্য্যোদয় হয়, অবশিষ্ট কাল রজনী থাকে । ইহা! একমাত্র মেরুতেই 
সম্তব। প্রান বৈদিক আর্ধ্যগণ যে মেরুপ্রদেশের এই পরিস্থিতির 
বিষয় অবগত ছিলেন তাহা বুঝা যাঁয়। যে স্থলে ৭জন আদিত্যের উল্লেখ 
তথায় বুঝিতে হইবে বুসরে ৭ মাস সূর্য্যোদয়, অবশিষ্ট কাল অন্ধকার 
রজনী । 

সূর্যোদয় ও অস্তের এই সকল পরিস্থিতি উত্তরমের সংলগ্ন 

প্রদেশে হওয়। স্বাভাবিক । এ সম্বন্ধে লোকমান্য তিলকের মন্তব্য 

বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিতেছেন £- 
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খষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ সম্বন্ধে খথেদে যত সকল কাহিনী 
আছে--এই সকল পাঞ্জাবপ্রদেশের ঘটনা ১। দশম মণ্ডলের ১৩৭ 

সূক্তে তাহাদের সঙ্গে ভরদ্বাজ, কশ্টপ, গোতম, অত্র ও জমদগ্নি এই 
পাঁচজন খষিরও নামোল্লেখ দুষ্ট হয়। এতত্তিন্ম আরো অনেক 

প্রমাণ রহিয়াছে ধাহা হইতে পাস্রাবপ্রদেশই যে খথেদ মন্ত্রগুলি 
স্পা চপ 

২ *গস্কার ও গায়ভ্রীতত্ব" গ্রন্থের ২নং পরিশিষ্ট ভুষ্টব্য। 
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রচনার প্রধান শ্থান সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এদেশে 

আগমনের পূর্বে তাহার! এমন স্থানে ছিলেন যথায় তিনমাস, ছুইমাস 

কাল একক্রমে রাত্রি থাকে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। এ স্থান 
মেরুর সন্নিকটবর্তী স্থান ভিন্ন অপর কোন স্থান হইতে পারে না। 
লোকমান্য তিলক নান! অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন। 

সে দেশ কোথায়? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পঞণ্চিতগণ সব 

বিষয়ে একমত না হইতে পারিলেও তাহাদিগের গবেষণা 

অপরিসীম। যথাপসস্তব সংক্ষেপে এস্থলে তাহার বিবরণ প্রদত্ত 

হইতেছে; 

১৭৮৬ খ্রষ্টাব্জে সার উইলিয়ম জোন্ন যুরোপের বিভিন্ন ভাষায় 

অনেক শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার তদনুরূপ অর্থবাচক শবের সাদৃশ্য 

দেখিয়! প্রথমে মত প্রকাশ করেন যে সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন জার্শ্েন 

ও কেল্টিক-_-এই সকল ভাষা এক পরিবারের অন্তর্গত ভাষা । ইহা 
হইতে আপেক্ষিক ভাষাতত্ব বিদ্্তানের 00111871805 [01110198)) 

স্ষ্টি। ইহার পর এবিষয়ে আরো অনেক অনুসন্ধানের পর 'বপ, 
(3০1১) (01199190০ (সান্যাগালা প্রকাশ করেন এবং তাহাতে 

প্রতিপন্ন করেন যে আর্দ্দেনিয়া, আল্বেনিয়া, জেন্দ এবং শ্লেভনিক 

জাতি সকলও এই এক পরিবারের অন্তর্গত । 

ইহার পর ডাঃ টেইলার “০187 ০ 0 ৮915” নামক 

গ্রন্থে মত প্রকাশ করেন যে, যুরোপের প্রায় সমুদয় ভাষাই, যথা 

হেলেনিক্ (076 11611671০), ইটালিক্, কেল্টিক্, টিউটনিক্, শ্লেভনিক্, 

লিথুয়ানিক ও এল্বেনিয়ন, এই সাত ভাষাই একই পরিবারের 
সামিল। 
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এতস্ডিন্ন এসিয়! খণ্ডের সংস্কৃত ও তাহার অন্তভূক্ত ভারতীয় 
১৪টি ভাষা, ইরাণিক এবং আর্ম্মেনিয়ান ভাষা! এই এক বৃহত্তর আর্ধ্য 

ভাষার বিভিন্ন শাখা । 

আর্ম্বেনিয়ান্ ভাষা গ্রীক ও ইরাণী ভাষার মধাবন্তী। জেন্দ, 
পার্শী, পুস্ত, বেলুচি ও কুদ্দিশদিগের ভাষা ইরাণীয় ভাষার পর্ধ্যায় 
ক্ত। | 

৫ যুরোপের ভাষ৷ সকলের সঙ্গে সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষার এই সাদৃশ্য 
হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিলেন, এই সকল বিভিন্ন 
জাতির পূর্ব পুরুষগণের এক সময় মধ্য আসিয়ার ব্যাক্টিরিয়ার 

নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতি ছিল । কোনও ছুর্দমনীয় প্রেরণায় চালিত 

হইয়া তাহাদিগের কোন শাখা পশ্চিম দিকে, কোন কোন শাখা দক্ষিণ 

দিকে গমন করে। এই শেষোক্ত শাখার কেহ কেহ ইরাণে বপতি 

স্থাপন করেন, কেহ কেহ হিমালয় অতিক্রম করতঃ ভারতবর্ষে আসিয়। 

উপনীত হন। সেই ছৃদ্দমনীয় প্রেরণার হেতু কি তৎসম্বন্ধে তাহারা 

কোন সভুত্তর প্রদান করিতে পারেন নাই । প্রোঃ মোক্ষমুলার (19১ 

1৩1০) মতে এই সকল শাখ৷ বিভিন্ন দেশে গমনের পূর্বে তাহার! 
একই স্থানে এক পরিবারের অন্তভূক্তরূপে বাম করিঠেছিলেন 
(৬৩16 1155 0০2607৩া ৯/107 016 59116 0101950165, 178 পাণুতা 

(076 586 1০০91 * -_--77791-5000165 011 016 ১০1০৪ ০1 1.91- 

৪098০” 1861. ) 

“সেহস্থান মধ্য আসিয়ার অন্তর্গত কোন উচ্চতর প্রদেশ। সে 

সময় তীহাদিগের সাধারণ ভাষা সংস্কৃত, গ্রীক. কিন্বা আন্মেনি ভাষা 

ছিল না, কিন্তু এ ভাষার মধ্যে এই সকল বিভিন্ন ভাষার বীজ নিহিত 
ছিল (৮ 
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“01166 ৬৭5 8 91911 0191) ০1 29115, 56105 10০99৪01 

01 01611151165 616৬৪001715 ০ 0৫109] 258. 55681676 ৪.121- 

50956 1091 56 99119010 01 (96610 01 (০0111781) 006 ০01109101- 

16 016 01916০60০91 ৪৫715 ০ 911. 

প্রোঃ সেইছ (98১০৪ ) মতে যে উচ্চ ভূমিখণ্ড হইতে অক্সাচ, 
(0945) ও জেক্জার্টিস্ নদীর উৎপত্তি, সেই মালভূমি এই সকল 

বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব স্থান। পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ দীর্ঘকাল এই মতই 

পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কুনো ( 6817০ ) ইহার বিরুদ্ধে 

প্রতিবাদ উত্থাপন করেন, তীহার যুক্তি £-_আধ্যগণ পরস্পর হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে যে একটা সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। 
তাহাদিগের তখন যাঁধাবর জীবন, গে। মেষাদি চরাণই জীবিকা 

নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল। কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরবিশিষ্ট প্রদেশ 

ভিন্ন এরূপ জীবন যাপন সম্ভবপর নহে। আধ্যদিগের আদি বাসস্থান 

এরূপ কোন জায়গায় ছিল। 

তীহাদিগের প্রাথমিক মুল ভাষার শ্রীবৃদ্ধি যাহাতে ব্যাকরণ 

সঙ্গত শৃঙ্খলার এরপ স্থৃবিন্বা্ত নির্দেশ সকল বর্তমান রহিয়াছে, এই 
শ্রাসাধন দীর্ঘকাল এমন কি সহজ সহ বস্র ব্যাপী পরিচধ্যা 

সাপেক্ষ । নানাদেশে বিভক্ত হইয়া যাইবার পূর্বেই তাহাদিগের 

ভাষার বহুল পরিমাণে এই শ্রী সাধিত হইয়াছিল । এই সকল যুক্তি- 

মূলে কুনে। সিদ্ধান্ত করেন, তৎকালে একমাত্র যুরোপের উত্তর অঞ্চল 
এরূপ অনুকূল প্রদেশ ছিল। ইহা পূর্বদিকে ইউরাল পর্বত হুইতে 
জান্মানি ও ফ্রান্সের উন্তরাংশ দিয় আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্স্ত 
বিস্তৃত রহিয়াছে । ইহাই আধ্যজাতির আদি উদ্ভব স্থান। কুনোর 

এই সিদ্ধান্ত হইতে নডিক আর্ধ্য শব্দের স্থঙ্তি। এক প্রোঃ মোক্ষমূলার 
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ব্যতীত অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত কুনোর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। মোক্ষমূলার তাহার পুর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়! ১৮৮৭ 

খঃ অঃ পুনঃ প্রকাশিত 41109980601) 6০ 016 9০107106 ০1 1.91- 

89৪০৮ গ্রন্থে এইরূপে স্বীয় মত ব্যক্ত করেন ।__ 

£] আো। 815৬/61 [01150 9০ 81৬1) ৪5 0০ 016 01906 ৬1166 ০৫ 

/8191) 91006510915 0৬/610 ০০০96 061 50912007, | 51০114 

5011 599 95 | 5210 40 ৫৭15 ৪8০ 45011 ৬/11015 0 2509১ 2170 

1০ 11016? 

ইহার পর ভাঃ ভারেন ( ারাতা। ) 4091501567০] 01 06 

0019016 ০1 016 170থানা। [39০6 90 076 1০1:0-02০19” নামক গ্রন্থে 

উত্তর মেরু প্রদেশ আধ্যজাতির উদ্তবস্থান এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সাপো্া ( 58০9 ) তাহার এইমত সমর্থন 

করেন, লোকমান্য তিলকও “1০001101716 ০01 06 1[২1556095 গ্রন্থে 

এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। তিলকের যুক্তি অধিকতর স্থির 

ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। খথেদ বণিত ৯ মাস ও ১০ মাস ব্যাপী 

ংবগুসর সত্র যক্ঞ এই যুক্তি সমর্থন করে। এতন্ডিন্ন খথেদে আরো! 
কোন কোন ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে যাহাতে যজ্ঞ প্রবর্তক কোন 

কোন প্রাচীন খষি ও প্রথম মনুর এ অঞ্চলের সহিত পরিচয় ছিল 

এরূপ বুঝা যায়। 
ভূতত্ববিদ্গণ নির্ণয় করিয়াছেন পৃথিবী বক্ষ ইহার বর্তমান অবস্থায় 

উপনীত হইবার পূর্বে অন্ততঃ চারিবার তুষার পাতে বিধ্বস্থ হুইয়াছে। 

তুষার পাতের কারণ কি, তাহ! অগ্ভাপি নির্ণয় করিতে পার! ধায় 
নাই। প্রস্তর গাত্রে তুষারপাত যে সকল চিহ্ন রাখিয়৷ গিয়াছে তাহা 
₹ুইতে বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত প্রথম তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছিল 
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বর্তমানকাল হইতে ৫২৫০** বসর পূর্বে। তাহা! ২৫০০ 

বৎসর কাল স্থায়ী ছিল।১ শেষ তুষারপাত বর্তমান কাল হইতে 
ষাট সোত্তর হাজার বৎসর পূর্বে আরস্ত হইয়া ২৫০০০ বশুসর স্থায়ী 
ছিল। তুষাররাশি সমগ্র যুরোপ ও উত্তর আসিয়াকে শঙ শত ফুট 

গভীর স্তরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই তুষারের চাপে মের- 
প্রদেশ নিমজ্জিত হইয়া উত্তর সাগরের সৃষ্টি করিয়াছ। ইহার 
পূর্বে এই অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোঞ্চ স্থখসেব্য ছিল, এবং ইহা 
অসংখ্য শ্রেণীর জীবজন্তুর বিচরণ ভূমি ছিল। স্থুদীর্ঘ ২৫০০০ বগুসর 

কাল তুষারপাতে বিধ্বস্ত এ সকল অঞ্চলে কোন জীবজন্তুর প্রাণধারণ 
করা সম্ভবপর হয় নাই । কত কাল যে এই অবস্থায় কাটিয়াছে তাহা 
নির্ণয় করা যায় না। মুরোপ অগ্ভাপি এই তুষারপাতের আক্রমণ হইতে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু বর্তমান . কাল হইতে বিশ 

পঁচিশ হাজার বশুসর পূর্বে প্রাচীন প্রস্তরযুগে যুরোপের স্থানে স্থানে 
যে মানুষ বাস করিতে আরস্ত করিয়াছে তাহার অনেক নিদর্শন প্রস্তর 

গাত্রে অস্কিত রহিয়াছে । অবশ্য তখনকার বসবানমের অবস্থ। অন্তরূপ 

ছিল, কতক পরিমাণে আমরা ইহার কল্পনা করিতে পারি মাত্র । 

অধিকাংশ দেশ তখনও তুষারসমাচ্ছাদিত, তদুপরি তুষারকণাবাহী 
ঝঞ্চাবাত লাগিয়াই রহিয়াছে । এই সকল দুর্ষে/গ হইতে দেহ রক্ষার 

জন্য গিরিগহবর গুলিতে আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় ছিল ন!। যাষাবরজীবন 

পশু শিকার জীবিকার প্রধান অবলম্বন । স্থদীর্ঘকালব/পী তুষারপাত 
নিবন্ধন পশুজীবনও প্রায় বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ভূতত্ববিদ গণ 
অবধারণ করিয়াছেন--তুধারপাতের পুর্বে মেরুপ্রদেশ পশুজীবনে 

১। “বৈদিকষুগে জাতিতেদ ও তাহার মুলত” নায়ক নৃতত্ব বিষয়ক 

গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তত আলোচনা ড্রষব্য। 
১] 



৩ শৈবধর্ম বা রুদ্-শিবোপাসনা 

বিশেষ. সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু তুষারপাতে তাহা! একরূপ শেষ হইয়াছে, 
অতি. কল্প সংখ্যকই জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছে। 
অবশ্য অপরাপর জন্ত অপেক্ষা! এই সংগ্রামে মানবই আত্মরক্ষায় 

অধিক-পরিমাণে সফলকাম হইয়াছে সত্য, তথাপি তাহাদিগের মধ্যেও 
য়ে অধিকাংশ সংখ্যক নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অসস্তব নহে। 

গ্রিরিগহবরাদিতে আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন এই সকল হুর্য্যোগ. হইতে আত্ম- 

রক্ষার আর উপায় ছিল না । অস্বরণ মনে করেন, এইরূপ পরিস্থিতি 

হইতে মানরের অন্তরে প্রথম ধর্ম্মজ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকিবে -- 
1805 0০১৪০1০ 01908 56156 ০ ৬0110611106 9০৫ ০1 

(6.১০৬৩ ০0117980115 ৬/85 ০0117160060 ৬/0) 06 0৩৮19191011 

91161181985 561001616”: 

বর্তমান কাল হইতে প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার বতুসর পূর্বে 
প্রাচীন প্রস্তরযুগের (914 [0819০০9101০ 48) মানব কর্তৃক গিরি- 

গহবর গান্রে অস্কিত অনেক চিত্রাঙ্কনের সন্ধান মিলিয়াছে। এই 
সম্বন্ধে অস্বরণের মন্তব্য হস 

“11০৬ না 06 00565 ৬০11৫ 11 016 ০8৮75 ৬৪3 2 

€১091655101 ০1 9001 56110110110 9110 109৬/ লা: ৬45 16 

০9৫০০116 01 06 701619 210500 11150155) 6 119661500 ৬তা% 

০8160 5010, 01709096601) 01৩ 17008151605 52156 ৬111017150 

0611.100 016 0620 210 ৫91561.05 15065585 ০1 015 ০9০115 

ও/25 90০০111991160 0 21) 175168550 5৫156 ০ ৪৩/৪. 8110 79955$- 

0/ ১/.৪ 50170116110 -৬1110 ৬৩119168910 ৪5 11016011655 

16181905% অস্বরণের এই উক্তি আংশিক পরিমাণে সত্য হইলেও 
ইহা সর্বথা গ্রহণীয় হইতে পারে না। 



ভূমিকা 1৩/০ 

সাধারণতঃ গিরিগহবরগুলি হিংস্র শ্বীপদ জন্ত্ুগুলির বসতি 

স্বানরূপে ব্যবঞ্ধত হইয়া থাকে, মানবের পক্ষে অনুসন্ধিৎস| বৃত্তি দ্বারা 

পরিচালিত হইয়া! এরূপ স্থানে প্রবেশের প্রবৃত্তি সম্ভবপর নহে। 

অপর পক্ষে আত্মরক্ষার কোন ছুর্দমনীয় বৃত্তি হইতে গিরিগহবরে 

আশ্রয় লাভের প্রচেষ্টা অধিকতর যুক্তিযুক্ত । বাহিরে ঘন ছুর্য্যোগ, 
তুষারপাতের সঙ্গে প্রবল বায়ূসহ বারিবর্ষণ, এই অবস্থায় গুহাতে 
আশ্রয় লাভ ভিন্ন জীবন রক্ষাই দুক্ষর। আত্মরক্ষার প্রেরণাই 

তাহাদিগের গিরিগহবরে আশ্রয় অন্বেষণ কর1 অধিক সম্ভবপর । 

বাহিরে প্রকৃতির তাগুবলীল! চলিয়াছে, তাহার উপর মেরু- 

প্রদেশের স্থুদীর্ঘকালব্যাপী ঘন তমসাচ্ছন্ন রজনী । এই সকল 

দুর্য্যোগের পশ্চাতে কোন অতীন্দ্রিয় ভৌতিক শক্তির কার্য্যকারিত! 
বিছ্বমান রহিয়াছে এরূপ কল্পন] কর! বিচিত্র নহে । এই ভৌতিক শক্তি 
চারিদিকে বেষ$টন করিয়া রহিয়াছে; প্রকৃতি তাহারই তাগুবলীলা 

সুচনা করিতেছে । এইরূপ মনোবৃত্তি হইতে সেই শক্তির প্রসন্নত৷ 

লাভের জন্য ব্যাকুল উত্ক্। এবং তাহার উদ্দেশ্টো হষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ 
পশুকে উৎসর্গ কর! স্বাভাবিক । পর্বতগহবরে যত সব চিত্র অঙ্কিত 

রহিয়াছে লকলই এই জাতীয় পশুর চিত্র । তাহাদের মধ্যে চবিযুক্ত 
বিশাল দেহ ষাঁড়ের প্রাধান্য । ইহ| হইতে মনে হয় এই পশুগুলি 

একদিকে যেমন অতীন্দ্রিয় দেবতার উদ্দেশ্যে বলিরূপে প্রদত্ত হইত, 

অপরদিকে প্রাথমিক অবস্থায় সেই যুগে মানবেরও ইহার! জীবন 

ধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল । শীতের প্রকোপ হইতে দেহ রক্ষণ ও 

প্রাকৃতিক শক্তির এত যে তাগুবলীল৷ তাহার বিভীষিকা হইতে 

পরিত্রাণ লাভের জন্য পর্বতগহবরে নিরন্তর অগ্নি স্বালাইয়। রাখা 
প্রয়োজন হইত। এই অনলে আহাধ্য পশুকেও দগ্ধ কর! হইত। 



৮০ শৈবধণ্্ বা কদ্র-শিবোপাসনা 

এস্থলে তিনটি বিষয়ের একত্র সমাবেশ লক্ষ্যের বিষয়; 

(১) হুূর্জজয় দৈবশক্তির বিগ্ভমানতা এবং তদ্দারা নিরম্তর পরিবেষ্টিত 
হইয়া থাকা, ও এ শক্তির প্রসন্নতা লাভের জন্য উত্কা; সেইজন্য 
হৃষ্টপুষ্ট কোন পশুকে বলি প্রদান করা৷ (২) আহারের জদ্য সেই 
পশুদেহ দগ্ধ কর1 প্রয়োজন, সেজন্য অগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা । 

(৩) দেবতার প্রসাদরূপে সেই পশুর মাংস ভক্ষণ করা। ইহা 

নিজের জীবন রক্ষারও প্রধান উপায়। এই তিনটি অবস্থার সমাবেশ 

হইতে যে মনোবৃত্তির উদ্ভব, তাহা হইতে প্রথম ধর্ম্মকর্ম্দের স্থষ্টি। 

অতীন্দ্রিয় ভৌতিক রাজ্যের সঙ্গে মানবের এই যে সংযোগ স্থাপন 
সে সম্বন্ধে মিঃ ডবলিউ জেইমস্ এরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন £-- 

41015 17661098156 15176911560 ৪6 015. (716 95 6618 ১০০ 
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বাসস্থানে অগ্নিস্থাপন, দেবতার চিত্তবিনোদন উদ্দেশ্যে তাহাতে 

হব্য প্রদান, এবং অবশেষে হবিঃশেষ ভক্ষণ বৈদিক যজ্ঞের যে এই 
ত্রিবিধ প্রধান অঙ্গ, ইহাতে এই সব কয়টিই বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে 

পাই। সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগেই ইহার প্রবর্তন হইয়াছে, 

ক্রমে নানাভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়া যজ্ঞই বৈদিক আর্ধ্যদিগের 
জীবনে প্রধান নিয়ামকের স্থান অধিকার করিয়াছিল। 



ভূমিক। ১/৬ 

যে মনোবৃস্তি হইতে সর্বপ্রথম এই যজ্ঞ ক্রিয়ার উন্তব, গীতার 

অনবছ্য ভাষায় তাহা এভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে; 

“দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তর বঃ। 

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাপ্প্যথ ॥৮ ৩ অঃ.১১ শ্লোক 

দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য এত সব যে অন্যষ্ঠান যাহ! গিরি গহবর- 
বাসী মানবের প্রথম ধর্মকর্ম, তাহা অবশ্য একদিনে প্রবস্তিত হয় 
নাই। এভাবে মানবের মনোবুত্তি গঠনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন । 

জেইম্স ইহাকে যে “হ110171905-0805 ০1 071” আথ্য। দিয়াছেন 

তাহা ঠিকই বলিয়াছেন । 

বর্তমান কাল হইতে ন্যুনাধিক ২০,০০০ বশুসর পুর্বে প্রস্তরগাত্রে 

অঙ্কিত চিত্রগুলি হইতে আমর! দেখিতে পাই দৈবশক্তির কোপদ্ঠি 
হুইতে অব্যাহতি লাভের জন্য এই উপায় সর্বত্রই অবলম্থিত হইয়াছে। 

অনুমান সাত আট হাজার বগুসর পূর্বে রচিত প্রাচীন খঙমন্ত্র 

গুলির মধ্য দিয়! আর্য জাতির জীবনযাত্রার ইতিহাসের পৃষ্ঠ। যখন 
প্রথম উদহ্াটিত হয়, আমরা দেখিতে পাই, সেই অতীন্দ্রিয় শক্তি যাহার 
কোপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য হৃষ্ট বলিষ্ঠ ধাড়কে আনুতি দানের 

ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই শক্তি রুদ্র নামে অভিহিত হুইতে- 
ছেন, এবং ঝঞ্চাবাত প্রভৃতি দুধ্যোগের কারণ স্বরূপ দেবতাসমুছকে 

মধু আখ্যা দেওয়। হইয়াছে । প্রাকৃতিক শক্িনিচযস এই সকল 

দেবতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যত সব অনর্থ সংঘটন করিয়া 
থাকে। অশনিগর্জন সহকারে পরম বিভীষিকাপ্রদ লোক 
বিধ্বংসী ঝঞ্কাবাত মরুত্গণের কার্য । খথেদে মরুগ্গণকে রুদ্রের 

পুত্র বলা হইয়াছে। রুদ্রের কোপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের 
জন্য আকুল প্রার্থন। “ম] ন স্তোকেু তনয়েষু রীরিষঃ” । আমাদের 

গঁ 



২/৬ শৈবধর্্ম বা. রুদ্র-শিবোপাসনা 

পুত্র পৌত্রদের প্রতি হিংস। করিওনা। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার 
নিকট প্রার্থনা যেন পিতার নিকট পুত্রের প্রার্থনা । সংসারে যাহা 

কিছু অভিলধিত বস্তু সব আমাদিগকে দেও। রুদ্রের নিকট দেওয়ার 

জন্য প্রার্থনা নাই, যাহা আছে তাহা হইতে বঞ্চিত করিও ন]। 
অনিশ্চিত যাধাবরজীবন পাহাড় পর্বত মাঠ প্রান্তরে অতিবাহিত 

হইভ। জর্বত্র কোন ন|! কোন আকারে প্রাকৃতিক শক্তির তাহাতে 

_লীল৷ প্রকাশ পাইত। ইহা হইতে রুদ্র দেবতা যে সর্বত্র বিছ্ুমান 
রহিয়াছেন এই সংস্কার জম্মে। ক্রমে ক্রোধের প্রতিমুত্তি রুদ্রদেবতারও 

যে একটা অনুকম্পাপূর্ণ প্রসন্ন দিক আছে, বৈদিক আর্ধ্যগণ তাহার 

সন্ধান পান। রুদ্রের ক্রোধ হইতে ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে, তাহার 

প্রসন্নতা লাভই ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভের উপায়, ইহা হইতে তিনি 
ওষধিনাথ হইলেন ; তিনি ত্র্ন্বক, ভূভূবিঃ স্বঃ এই তিন লোকের 

অধীশ্বর হইলেন, তিনি “ভূবনম্য জীশান” সকল ভূবনের অধিপতি ও 
শিব হইলেন । 

আধ্্যদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খথেদের এই 

দেবতা অথর্ববেদে সর্বদর্শী সর্বান্তরর্যামী ও সর্বগত ঈশ্বর 
হইলেন। যজুর্বেদে তাহার মঙ্গলময় রূপকে আরে ফুটাইয়। তুল৷ 
হইয়াছে। শুক্র ষজুর্বেদের কুদ্রাধ্যায় এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় শত- 
রুত্রীয় উপাখ্যানে রুপ্রের প্রসন্ন রূপের আরে! বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ; 

রুদ্রক্ূপের বিপরীত ভাবকে শিবতনু নাম দেওয়৷ হুইয়াছে। ক্রমে 
এই ক্রোধের দেবতার প্রসন্ন দিকটা আরো! বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। 

“মীঢ়ষ্টম শিবতম শিবো৷ নঃ স্থমনাভব (১৬1৫১) 

“হে অভীষ্টবর্ধা মঙ্গলময় দেবতা, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন- 
মন হও। 



ভূমিকা ৬/৯ 

. দেখা যায় ক্রমে তিনি নরীকৃত হইয়া ( 81101011011719560 ) 

পরিবারের অধিপতি রূপে গুহদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। 

এইক্ষণ অনুঢ়া বালিকাদের মনোমত পতি নির্বাচন ব্যাপারে তিনি 
ঘটক । 

“ত্র্যন্বকং যজামহে স্থগন্ধিং পতিবেদনং” 

স্থগদ্ধি পুষ্পসহকারে বালিকার! ত্র্যন্বকের পুজা! করিতেছে, প্রার্থনা 

মনোমত পতিলাভ। 

আদিতে যাহা ভয় বিস্ময় ও ক্রোধের দেবতারূপে মানবের চিত্তকে 

অভিভূত করিয়া সর্বপ্রথম এক অতীন্দ্রিয় শক্তিরূপে তাহার নিকট 
প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কিরূপে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ব্যাপিয়া তাহা 

এক আরাধ্য দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহার ইতিহাস 

বস্ততঃই বিল্ময়াবহ। প্রামাণ্য উপনিষদ্গুলির মধ্যে সময়ের গণনায় 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হয়তঃ অপেক্ষাকৃত আধুনিক । ইহাতে রুড্রের 

স্তুতিতে বল৷ হইয়াছে । 

য একো জালবান্ ঈশত জীশিনীভিঃ 

সবালোকানীশত হশিনীভিঃ | 
এ ৩ পৃ 

একোছি রুদ্রে। ন দ্বিতীয়য়া তশ্কু- 

ধ ইমাল্লোকান্ জীশিনীভিঃ ॥ 

“যিনি একমাত্র মায়ী, তিনি বিবিধ শক্তিযোগে এই সকল 
লোককে শাসন করেন, তিনি রুদ্র, তাহার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। 

কিরূপে মানবচিন্ডে প্রথম ধর্ম্মভ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তাহা 
ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়৷ অবশেষে ইহ] হইতে এক বিশাল ধর্মমতের 
সৃষ্টি হয় সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ব্যাপিয়৷ রুদ্র দেবতার মধ্য দিয়! 



-ৈ শৈবধণ্্ম বা রুদ্র-শিবোপাসন! 

আমরা তাহার এক সবাঙ্গস্ন্দর ইতিহাসের সন্ধান পাইতেছি। ধর্া- 

রাজ্যের ইতিহাসে ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই । এত সব বিকাশ 
সত্বেও রুদ্র তাহার প্রথমাবস্থার যে ঞ্রোধ ও বিভীষিকার রূপ তাহা 

পরিত্যাগ করেন নাই, অথচ প্রান্তর ও অরণ্যের দেবতা মানবের গৃহের 

দেবতার আসন পপ্রিগ্রহ করিয়াছেন । 

রুদ্রের ইতিহাসে আমরা বৈদিক খধিদিগের আধ্যাত্মিক জ্ান- 
বিকাশের এক পরিষ্কার ছবি দেখিতে পাই । গ্রন্থে তাহার যথাসস্তব 

বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 

ঝথেদের প্রথম আরম্ত হইতেছে অগ্নির স্ত্তিমূলক এক মন্ত্র নিয়ে, 

«অগ্নিমীলে (অগ্নিমীড়ে) পুরোহিতং যজ্জশ্য দেবং খত্বিজং | 

হোতারং রত্ুধাতমং।” 

অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্গিমান (দেব অগ্নি দেবগণের 

আহবানকারী পুরোহিত (খত্বিক্), প্রভূত রত্বধারী অগ্নির স্তব করি। 

গৃহে যজ্ঞবেদিতে স্থাপিত অগ্নি গৃহের দেবতা । দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে 

যে হব্য প্রদত্ত হয় অগ্নি তাহ দেবতাদিগের নিকট বহন করেন । 

খথেদের কোন কোন স্থানে অগ্নিকে রুদ্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে 

(১২৮১০) যঙ্হাগিতে যখন হব্য প্রদান কর! হয়, তাহ! হইতে 

লোহিত, শুর্ল, কৃষ্ণ, প্রভৃতি বর্ণের যে শিখা সকল উদ্খিত হয়, কোন 
কোন মন্ত্রে কবিত্বের ভাষায় বল! হইয়াছে, ইহারা যেন যজ্ঞাগ্রির সহিত 

পতি-পত্বী ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে । মুগডক উপনিষদে এরূপ ৭টি 
শিখার নাম দেওয়া হইয়াছে £₹__ 

“কালী করালী চ মনোজবা চ, স্থলোহিতা ব! চ স্বধুত্রবর্ণা। 
স্কুলিজিনী বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সগুজিহবাঃ ॥৮ 

বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র শিব সম্বন্ধে যতকিছু বর্ণনা আছে এন্ছলে 



ধুর ২ ও হা 

তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। ইহাতে লিজোপাসনা এ এবং সর্পোপাসনার | 

কোন স্থান নাই। শৈবধর্ম্দে এতদুভয়েরই বিশিষ্ট "স্থান রহিয়াছে ।. 
মহাভারতে এই উভয় সম্বন্ধে অনেক. কাহিনী রহিয়াছে । ইহার। 

কোথা হইতে আসিল এবং কিরূপে শিবোপাসনার এরূপ বিশিষ্ট স্থান, 

অধিকাঁর করিল তাহা বিবেচনার বিষয়। | 

উত্তর আসিয়া ও যুরোপের তুষার বিধ্বস্ত স্থানগুলিতে বৈদিক 
আর্ধ্যগণ যখন আত্মরক্ষার তাড়নায় প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টন 

গুলির সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত সেই সময় আসিয়া মহা প্রদেশের 
সমগ্র দক্ষিণাংশ পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের উপকুল হইতে আরস্ত করিয়া পুর্ব- 
দিকে সমগ্র চীনদেশ ব্যাপিয়৷ . মানবজাতির অপরাপর শাখাগুলি বসতি 

স্থাপন করিয়াছে । আসিয়ার দক্ষিণাদ্ধের এই গন্তী (১৫1) সর্ববিষয়ে 

মানবের বসবাসের অনুকূল ছিল। বড় বড় নদীসকল এই অঞ্চল : 
মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইতেছে । অধিকাংশ স্থানেই সময়োচিত 

বারিব-ণ হয় নদীর উপকূলবর্তী স্থান সকল জলগ্লাবিত হইয়া ভূমির 
উর্বরত। শক্তি বৃদ্ধি করে, ভূমধ্যলাগরের দক্ষিণপুরব ও পুর্ব অঞ্চলের 

কোন কোন স্থানে আপনা হইতেই যব ও এই জাতীয় শশ্য সকল 

উৎপন্ন হইয়। থাকে । জলবায়ু নাতিশীতোঞ্, এই সকল দেশের 

অধিবাসীরা কৃষিকার্ধ্য দ্বারা জীবিক। নির্বাহের পন্থ। বাহির করিয়াছে; 

একসঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিতেছে, পশ্চিমে মিশর হুইতে পূর্বদিকে 
সমগ্র চীনদেশ ব্যাপিয়া এই 'সকল দেশের অধিবাসিদিগের -কৃষ্টিকে 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 4611011011০ ০01001৬,  প্রস্তপ্যুগে সুর্যোপামনা- 

মূলক কৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। অতি প্রাচীনকাল: হইতে . ইহাদের 
কোন কোন: শীখা সভ/তায় বিশেষ সমুন্নত ছিল। শতপথ ব্রাঙ্গণে 
মনুর সময়ে এক. জলপ্লাবনের উল্লেখ আছে, মনুর নৌকা - হিমালয় 

রর 



১%০ _শৈবধর্ম্ম বা কুদ্র-শিবোপাসনা 

পাহাড়ের শৃঙ্গ প্রদেশে গিয়! ঠেকিয়াছিল। মস্াভারতে নেই স্থানকে 

নৌবদ্ধ বল! হইয়াছে । বাইবেল গ্রন্থে নোয়ার সময় এক জলগ্লীবনের 
উল্লেখ আছে। নোয়ার নৌক1 আরারত পর্বতের শৃঙ্ধে গিয়া 
ঠেকিয়াছিল। এক জলগপ্লাবনে কেলডিসদিগের উরনগর বিনষ্ট 
হইবার উল্লেখ আছে। কাহারে! কাহারে মতে উরদেশের জলপ্লাবন 

কাহিনীই বাইবেল বণিত জললপ্লাবনের মূল । এ সম্বন্ধে 11911 0811 £__ 
“/৯ 1০০ 15 961165৮50 (018৬০ 0650০) 0] ০1 06 

(4919665. 1015 5910 (০৮ 1.9155 ) 0180 075 50856505006 

01011০81 5001৮, 

ইহা! জনশ্রুতি মাত্র ছিল, উরসহর ইউক্কেটিস্ূ নদীর উপকূলে 

কোনম্বানে ছিল ইহা প্রবল জনপ্রবাদ। পারস্য উপসাগর হইতে 
১** মাইল উত্তরে এবং ইউক্রেটিস্ নদী ও সিরিয়ার মরুভূমির 
মধ্যবর্তী স্থানে এক বিশীল মৃত্তিকা স্তুপ দীর্ঘকাল পরিব্রাজক দিগের 
ৃপ্তি আকর্ষণ করিয়াছে । স্থানে স্থানে মাটির সহিত ক্ষুত্র ক্ষুত্র ইট ও 
আবর্জরন! মিশ্রিত রহিয়াছে । অতি প্রাচীনকালে প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে প্রাথমিক অবস্থায় অবস্থিত অসভ্য বর্ধরদিগের ইহা! বসতিস্থান 

ছিল নাধারণতঃ এরূপ ধারণ! ছিল। 
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কিন্তু সম্প্রতি এই সকল স্ৃত্বিকান্তুপ অপসারণ দ্বার ইহার নীচে 
যে ৰিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হুইয়াছে 118 (%। তাহার 
এরূপ বর্ণন। করিয়াছেন ১ | 
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ইহা! বর্তমানকাল হইতে ৭০০০ বৎসর পূর্বের ইতিহাদ। সভ্যতায় 
এরূপ সমুন্নত অবস্থ। লাভ স্থুদীর্ঘকাল সাপেক্ষ । বর্তমানকাল হইতে 
দশ বার হাজার বৎসর পূর্বে নৃতন প্রস্তর যুগের আরম্তভ। উরের 
সভ্যতাও যে প্রায় এ সময়ের কাছাকাছি প্রাচীন সভ্যতা ইহা সহজে 
অনুমেয় । মিঙ্গব্রের সভ্যতাও অতি প্রাচীন । অনুকূল আবেষটন 
বশত; এই সকলস্থান ও প্রাচীন বেবিলনের অধিবাসীগণ সভাতা 

হিসাবে সে বিশেষ সমুন্নত জাতি ছিল তাহার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। 

এই সকল জাতি ও দ্রাবিড় জাতি সকলই তৃমধ্যসাগর উপকুলবাসী 
জাতিসঞ্জের অন্তর্গত। তাহারা মাতৃউপাপক ছিল। দেবতার জা 
আকাশহুণ্বী বিশাল মন্দিরস$কল নিম্মিত হইত। নরবলিসহুকারে 
মাহপৃঙ্জ। ইহাদের ধর্থের এক বৈশিষ্ট ছিল। লিঙ্গোপাসনা এবং 
মপৌপাপনাও ইহাদের ধর্মের অঙ্গ ছিল। বৈদিক আর্ধযদিগের 

দেবতার জগ্ত বিশেষ কোন মন্দির ছিল না। মুক্ত আকাশের নীচে 
ননীভীরে পবিত্র স্থান তাহাদের যজ্ঞাুষ্ঠান তুমি ছিল। পৌরাণিক 
যুগে হিন্দুধন্মে আরাধ্য দেবতার জন্ত মন্দিরের বাবস্থা হুইয়াছে। 
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. বিস্ধযাচলবাসিনী দেবী মাতৃ উপাসনার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত । মূলে তান 
অনাধ্য মাতৃ-উপাসক শবরদিগের দেবতা ছিলেন। শবরগণ নরবলি- 

সহকারে তাহার পুজ। করিত এবং নরমুধ্ দ্বার। আরাধ্য দেবীর অর্চনা 

করিত।: আর্ধ্য ও অনার্য জাতিগুলির পরস্পর সম্মিলন দ্বারা যখন 
বৃহত্তর সমাজ গঠিত হয় তখন আর্ম্য ও অনার্ধ্য কৃষ্টির অপরিত্যজ্য 

অনুষ্ঠানগুলি গ্রহণ দ্বার এই সম্মিলিত সমাজকে দৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপন করা হইয়াছে। শৈবধন্দে আমর! পাশাপাশি এই উভয় কৃষ্টিরই 
প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি । 

মহাভারতে শৈব ও বৈন্ঃব উভয় ধর্মের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী 
টাছে। হিমালয় পর্বতের উত্তর দিকে প্রায় সমুদয় আসিয়া খণ্ড ব্যপিয়া 
এক সময়ে ঘে শৈবধর্থের প্রাধান্য ছিল তাহ। তাহার সূচনা করে। 
মধা হিমালয় কৃণ্মচস প্রদেশ বিশেষ ভাবে এই উভয় ধর্মের 
কেন্দ্রস্থান। কোন কোন আখ্যায়িক৷ ইহাদিগের পরস্পরের সঙ্গে 

ঘর্ষ মুলক। শৈবধন্ম এই অঞ্চলের প্রাচীন ধর্ম, এখানে বৈষ্ণব 

ধর্মের প্রবেশ চেষ্টা এই সংঘর্ষের মূল। 

মিসর বেবিলন প্রভৃতি দেশে মেডেটারিনিয়ন জাতিদিগের 

মধ্যে নরবলি সহকারে ষে মাতৃ-উপাঁসন! প্রথা! ছিল এ সকল 

জাতিরই কোন শাখা কর্তৃক প্রাগৈতিহাসিক ুগে 
ভারতবর্ষে এ ধন্ম প্রচলিত 'হয়। বিদ্ধ্াচলবাসিনী মাতৃদেবীর 

উপাসনা! তাহারই স্মারক। বৈদিক আর্ধাগণ অনার্্যদিগের এই 

দেবতাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার উপাসনায় আধ্যপন্থামুগামী 
অনেক আধ্যাত্মিক তত্ব তাঁহার বেশভূষ। ও আরাধনার সঙ্গে সংযোজিত 

করিয়াছেন। নরমুগডগুল এইক্ষণ মাতৃকাশক্তি। মাতৃকাশক্তি 
হইতে জগত সৃষ্টি, ইহার! শব্দক্রক্গাত্মিক। বাগদেবী। খথেদে কিরূপে 
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এই বাগদেবী হইতে সৃষ্টি প্রপঞ্চের  উত্তব হইয়াছে তাহার বর্ণনা 
আছে । এ বেদেরই অন্তর (১৬৪) তিনি গৌরী নামে উক্ত হইয়াছেন। 
এই গৌরী হিমবগ দুহিত। কৈলাসবাসিনী শিবের অন্তরা শক্তি 
পার্বভী। তিনি বরাভয়দায়িনী হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্যাদেবী। 
মেডিটেরেনিয়ন জাতির আরাধ্য লিঙ্গদেবতার প্রতীক সর্প ও ষাঁড় 
শিবের অঙ্গভৃষণ ও বাহন হইয়াছে । বৈদিক রুদ্রশিব উপাসনার 
সহিত হেলিওলিধিক কৃষ্টি সম্পন্ন মাতৃ-উপাসনা: মুলক ধর্মের 
সংমিশ্রণ হইতে কিরূপে পৌরাণিক শৈবধর্ম্নের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার 
যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচন! গ্রন্থে রহিয়াছে । এবং গ্রসঙ্গক্রমে 

প্রধান প্রধান ধন্মমতগুলি বিশ্লেষণ ক্রমে তাহার! পরস্পর দ্বারা 

কিরূপ প্রভাবাহ্থিত হইয়াছে তাহ! প্রদর্শন কর] হইয়াছে এবং ধর্ম কি 

তাহার এক সর্বসম্মত ব্যাপক সংজ্ঞ! করিবার প্রয়াস রহিয়াছে । 

 বঙীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া 
গ্রস্থকারকে অসীম কৃতন্্ুতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এস্থলে ইহার 

তে যে ইতিহাস রহিয়াছে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। স্বদেশী যুগে 

স্বাধীনতার সংগ্রামে বঙ্গজননীর যে সকল কুতিমান্ সন্তান সংগ্রামে 

বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থা কাউন্িলের 

প্রেসিডেপ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্্র চন্দ্র মিত্র তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। 
কায়স্থ সমাজ পত্রিকায় প্রকাশিত বৈদিকযুগে জাতিভেদ ও তাহার 

মূলতব্ব শীর্ষক নৃতত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়। তিনি আমার 
সহিত পরিচিত হইবার আকাঙক্ষ। প্রকাশ করেন। এ পত্রিকার 

সম্পাদক ই্রীযুত উপেন্দ্র নাথ শান্স্রী মহাশয় আমার নিকট এ বিষয়ে 

প্রস্তাব করিলে আমি তাহার সহিত দেখা করি। প্রথম দিনের আলাপ 
পরিচয়েই আমি জানিতে পারি শুধু রাজনৈতিক হিসাবে নহে সাধারণ 
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শিক্ষ। বিস্তারের দিকেও তাহার জনুরাগ অপরিসীম । আমার রচিত 

ওষ্কার ও গায়ত্রীতত্ব গ্রন্থ তিনি বিশেব অনুরাগ ও যত্বের সহিত পাঠ 
করিয়াছেন, . বৈষ্ণব ধর্মগ্রস্থের যে অংশে গীত! সম্বন্ধে আলোচনা 
রহিয়াছে, বিশেষভাবে তাহার অধ্যায় সার সংগ্রহ অধ্যায় তিনি 

একাধিকবার পাঁঠ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় লইয়া! ইহার পর 
অনেকবার তাহার সঙ্গে আলোচনা হইয়াছে । কথা প্রসঙ্গে তিনি 

জানিতে পারেন .রদ্র-শিব উপাসনা সম্বন্ধেও এক গ্রন্থের 

পাণুলিপি আমার. নিকট প্রস্তুত. রহিয়াছে । . প্রচলিত ধর্্াগুলির 
মধ্যে রুদ্র-শিবোপাসনা সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন ধশ্্ম । খুব সম্ভবতঃ দেবতার 

ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় মনবের যে 

ক্মানুষ্ঠান তাহাই প্রথম ধর্ম কর্্ম। তাহার নিকট কথা প্রসঙ্গে 
আমি এরূপ মত প্রকাশ করি। তিনি আমার নিকট হইতে গ্রন্থের 

পাগুলিপি লইয়৷ যান এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহ পাঠ করেন। 
এই গ্রন্থ ও অপর কোন কোন গ্রস্ত নান! কারণে মুদ্রিত হইতে 

পারিতেছিল না। ইহার কয়েকদিন পর স্ত্যেন্র বাবু আমাকে 
জ্ঞানান যে বঙ্গীয় জংতীয় শিক্ষ। পরিষদ. এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে 

প্রস্তুত আছেন, তিনি সেজন্য আমার অনুমতি চাহেন। আমি 

আনল্ের সহিত সম্মতি প্রদান করি। ইগ্ডয়ান্ রিসার্চ ইন্্টিটিউটের 

অন্তর্সতি ভারতী মহাবিষ্ভ।লয়ের ধন্মগ্রন্থমাল।র গ্রস্থরূপে আমার রচিত 

অপর কোন কোন গ্রন্থ বাহির হইতেছিল। বঙ্গায় জাতীয় শিক্ষা! পরিষদ 

শৈবধন্ধ গ্রন্থও তথায় ছাপাইবার ব্যবস্থ। করিয়াছেন। প্রথম কয়েক 

ফর্্দা মুদ্রিত হইবার পর অকম্মত বঙ্গমাতার ক্রোড় শুন্য করিয়! 

কাল পতোোন্দ্র বাবুক অকালে গ্রহণ করিল! ইহার পর ন্ুদীর্ঘকাল 

গ্রন্থ ভাপ বন্ধ ছিল। পাগু.লিপি যেকোথায় কি অবস্থায় আছে 
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আমার কিছুই জান! ছিল না। যুদ্ধের জন্য কাগজ ছুত্প্াপ্য 
হইয়াছিল। বৎসরাধিককাল এভাবে কাটিয়া গেল। দীর্ঘকাল 
এভাবে অপেক। করার পর আমি জাতীয় শিক্ষা! পরিষদের কর্ণধার 

শযুত সত্যানন্দ বন্থু মহোদয়ের সহিত দেখা করিয়৷ সকল বিষয় 

তাহার কর্ণগোচর করি । যাহাতে যত শীঘ্র সম্ভব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে 

পারে তদ্বিবয়ে তিনি অবহিত থাকিবেন এরূপ আশ্বাস প্রদান করেন। 

কার্যত; তাহাই হইয়াছে । একমাত্র তাহার চেষ্টা ও উদ.যোগে 
গ্রন্থ জনসাধারণের সম্মুথে উপস্থিত করা সম্ভবপর হইয়াছে, সেজগ্য 
আমি তাহার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 

করিতেছি । 

পরিশেষে ইগ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের সম্মানিত সম্প।দক 

শ্ীযুত সতীশ চন্দ্র শীল মহোদয়কেও আমার কৃতজ্জ্রতা জ্ঞাপন 
করিতেছি। কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাহাকে গুরুতর 
কর্তব্যের বোঝ! বহুন করিয়া চলিতে হইতেছে ইহ! যিনি অবগত 

আছেন, তিনি শীল মহাশয়ের উৎসাহ, উদ্ভম ও কর্্শক্তির নিকট 

মন্তক অবনত ন! করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইতি-_ 

গ্রন্ছস্তান্র 





বিষয়-স্তুচী : 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

১-্্৮ পৃঃ 

গ্যাব! পৃথিবী" অতি প্রাচীন যুগ্াদদেবতা। ইহারা যেন মিথুনভাবে 
অবস্থিত প্রথিবী ও আকাশ । মিত্র, বরুণ, সবিতাও তিন প্রাচীন 

দেবতা । ইনার সকলেই অশেষ কল্যাণের আকর। রুদ্রও এক 

অতি প্রাচীন দেবতা; মরুদ্গণ রুদ্রের পুত্র। ইহার] যতরকম তয় 

বিভীধিক! ও অমঙ্গলের দেবতা । ইহারা পৃথিবী ও ছ্যলোকের মধ্যবর্তী 

অন্তরীক্ষ প্রদেশের দেবতা । 

,. ৯১৬ পুঃ | 

রুদ্রের নিকট আকুল প্রার্থনা কিছু প্রাপ্তির জন্ত নহে, যাহ! আছে 

তাহ! হইতে যেন ৰঞ্চিত নাকরে। ক্রমে তাহার রূপের বিকাশ, 

ভব সর্ব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, মহাদেব, ঈশীনি, ও অশনি, এই আট নাম। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

১৭---৪৪ পুঃ 

রুদ্রের কোপদৃষ্টি হইতে মুক্তিলাতের জন্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা 
হইতে তিনি সর্বত্র বিগ্ভমান রহিয়াছেন, এই জ্রানলাভ, এবং ক্রমে 
রুদ্রের ধ্বংশলীলার পশ্চাতেও যে তীছার এক মঙ্গলময় রূপ প্রচ্ছন্ন 

রহিয়াছে, খধিগণ তাহার সন্ধান পান। উপনিষদ্যুগে এই দেবতা 

ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে তিনি সর্বেশ্বর পদে উন্নীত হুন। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্থপ্টিসন্বন্ধে গভীর 

আধ্যাত্মিক তখ সকলের বর্ণনা রহিয়াছে । যজ্ঞান্ির এক নাম রুড্র। 
এই অগ্নিতে ঘ্বতাহতি হইতে উখিত ধূমকে রত্রের জটা বলা: হয়, 
তাহ! হইতে কদরের এক নাম কপদ্ধী। যজ্ঞবেদী ভূমিকে “দক্ষ সোলা” দক্ষকন্তা 
ইল বল| হয়। ইহাতে অগ্নি স্থাপন, রুদ্রকে স্থাপন, রুদ্রের সহিত 

ইলার মিলন। ইহ! পরবর্তী পৌরাপিক যুগে হরগৌরীর বিবাহ আখ্যায়িকার 
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মূল। হুমাহতি প্রদত্ত ষক্ঞাগ্রি সকল হুইতে উখ্িত হয় যে শিখা 
তাহার! অগ্নির সঙ্গে যেন পরম্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকে, তাছা! . যেন 

স্বামী স্ত্রীর মিলন, শিখাগুলি অগ্নির ৭টি জিহবা। ইহছাদিগের নাম 

বালী, করালী ইত্যাদি। ইহা হইতে রূদ্রের এই সকল পত্বীর নাম- 

করণ। পরবর্তীকালে এই সকল নাষের সহিত নন্দাদেবী আর একটি 
নাম যোজিত হইয়াছে । রুদ্র এইক্ষণ শিব হইয়াছেন পত্বীদিগের মধ্যে 

নন্দাদেবীর বিশেষ গ্রাধান্ত। কুমাযুন হিমাচল প্রদেশে রুদ্রশিব উপাসন।র 

বিশেষ প্রাধান্ত । এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ হিমালয় শুঙ্গগুলি শিব ও নন্দ! 

উভয়েরই বিশেষভাবে অধুযসিত। এখানে শিবের আর একটি নূতন 

নাম যোব্দিত হইয়াছে, ইহ! ভোলানাথ। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

৪৫---৫১ পৃঃ 

হিমাচল প্রদেশের বিবরণ । ইন্থার অধিকাংশ স্থানের সহিত শৈবধন্মব 

বিশেষভাবে জড়িত। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
৫১৫৮ পৃঃ 

মহাভারত হুইতে শৈবধর্খের বিদ্বৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকার 

উল্লেখ। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
€৯--৬৩ পৃঃ 

কূমণচল প্রদেশে বৈষ্ণবধর্মন প্রবেশের প্রয়া। শৈৰ ধর্মের সহিতসংঘর্ধ। 

দক্ষষ্ঞ। | 

অপ্তম পরিচ্ছেদ 
৬৪-_৭২ পুঃ 

বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় ও খ্রী্্ী় চারিশত শতাকী পর্ধস্ত ইছার 

অপ্রতিহত প্রভাব। এই সময় মধ্যে পৌরাণিক শৈৰ ও বৈষাবধর্ম 
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ক্রমশঃ মণ্তক উত্তোলন করিতে থাকে । শৈবধর্ধের বিতির শাখার মধ্যে 

পাণুপত নকুলীশ পর্বাপেক্ষা' প্রাচীন মত। কাপাল, কালামুখ, শৈৰ 

বীরশৈব ব1 লিঙ্গায়ৎ ও কাশ্মীর শৈব অপরাপর মত। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 
৭৩-৯৫ পৃঃ 

শৈব ধর্শের বিতির সম্প্রদায়ের বিবরণ ও দার্শনিক মতের আলোচন। | 

নবম পরিচ্ছেদ 

| ৯৬---৯৯ পৃঃ 

' দাক্ষিণাত্য প্রদেশে দ্রবিডদিগের মধ্যে শৈবধর্ণ। 
দশম পরিচ্ছেদ 
১৬০স্"১৩৮ পৃঃ 

লিঙ্গ যোনি ও সর্প উপালন! । এতদ্ সম্বন্ধে মহাভারতে বণিত আব্যারিকা | 

একাদশ পরিচ্ছেদ 
১০৯---১২৭ পৃঃ 

যোনি লিঙ্গ' ও সর্পোপাননা বৈদিক কৃষ্টির কোন অঙ্গ নহছে। এই 

সকল উপাঁপনা ও হুর্যোপাসনা ভূমধ্যসাগরের উপকূলবতী মিসর, 

বেবিলন, আমিরিয়। প্রভৃতি প্রাচীন জাতিমকলের কৃষ্টির সঙ্গে বৈদিক 

কষ্টির সম্মিলন হইতে শৈবধর্মে এইসকল উপাসন! স্থানলাত করিয়াছে । 
শন্তবপন কালে নরঝলি সহকারে মাতৃপৃজ্জা এই সকল জাতির কৃষ্টির 

এক বৈশিষ্ট্য । এই কৃষি মিশরদেশ হইয়া আসিয়ার সমগ্র দক্ষিণদেশ 

ব্যাপিয়! চীনদেশ পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল। দ্রাবিড় জাতির কৃষ্টিও ইচছার 

অস্তগতি। 

বেবিলনে সর্পোপাসম! প্রথম গ্রচলন হয়। জীবনের অমঙ্গল যত 

আসে ইহারা অপদেবতার কার্ধ। অপদেবতাগুলি লোক দৃষ্টির অগোচরে 
অন্ধকারময় স্থানে লুকারিত থাকে, সর্পের বেশে লোকের অনিষ্ট সাধন 

করে। এই লফল উপজ্রব হইতে রক্ষা! দাতের জন্য পুরোছিত গণের 
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রহস্তজনক ক্রিয়ান্ষ্ঠান। কালে পুরোছিতরা অপদেবতাদের প্রতিনিধির 

স্কান অধিকার করে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও পুজা আরম্ভ হয়। 

হাদশ পরিচ্ছেদ 
১২৮--৮১৪১ পৃঃ 

বেবিলমের প্রাচীন শস্যের দেবতা ইস্তারের বসস্তোৎসবের 
অন্নকরণে শ্রীকদিগের এফ্রোডাইট পুজার প্রচলন | গ্রীকর্দিগের অপর 

দেবত| এডনিস্ও তাহাদিগের নিকট হুইতে গৃহীত হইয়াছে । জনশ্রুতি এক 

বন্তবরাহের হস্তে এডনিস্ দেবতার মৃত্যু হয়। সেজন্ত প্রতি বৎসর 
কাল এক বরাহুকে দেবতার ন্যায় পুজা করিয়া নির্দিষ্ট দিনে ইহাকে 
হত্যা করিয়া ইহার মাংস ভোভ্তন করিয়। লোকে মনে করিত দেবতার 

মাংস ভোজন করিলাম । বখসরাস্তে দেবতার পুনরুথান (25981750602) 

ছুয়। হিক্রজাতি ইহাদেরহ এক শাখা । এই সকল জাতির মত ও 

ধর্মবিশ্বাস দ্বারা থুষ্ট ধর্ম বিশেষভাবে প্রতাবান্িত হইয়াছে। 

মিসরের “ইসিসের' ক্রোড়ে শিশুপুত্র “হোরাস” হইতে মেডোন। 

মৃন্তির স্থষ্টি হুইয়াছে। যীস্তুর পুনরোথান প্রভৃতি অনেক কাহিনীর 

মূল এই সকল হেলিওলিথিক কৃষ্টি সম্পন্ন প্রাচীন পৌত্তলিক উপাঁসনা- 
মূলক জাতিদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে | এই সকল প্রসঙ্গে 
সহজেই ধর্মকি এবং উপান্ত দেবতা কি এই প্রশ্রের উদয় হয়_-এই 

সন্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মযাজক ও দার্শনিকদের মতের আলোচন]।। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

১৪২--১৭৪ পঃ 

ভিন্ন ভিন দেশে তিন তিন প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রভাবে প্রাথমিক 

অবস্থায় বিভিন্ন জ্ঞাতির মধ্যে ধর্মকর্ম বিভিন আকার ধারণ করিয়াছে। 

'ষতটা অবগত হইতে পারা গিয়াছে, হেলিওলিখিক রুষ্টি সম্পর 
মিসর ও বেৰিলিয়ন প্রভৃতি দেশবাসীরা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যঞজাতি। 

মরবলি সহকারে লিঙ্গ উপালন! তাহাদিগের প্রথম ধর্ম কর্ম ছিল । খণ্থেদের 



বিষয়-সূচী ১//৩ 

পুরুষ সৃক্কের মধ্যেও নরবলি প্রথার ইঙ্গিত রহিয়াছে । ইফ্কার মনস্ত্ব 
কিঃ তাহা হইতে ধর্প কি? এই প্রশ্ন আসে। হিগেল+ কেপ্ট মিল 
প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্ম্াচার্ধ্যদিগের মতের আলোচনা । ব্তমানে 
াগতিক ব্যাপারের উপর বিজ্ঞান যে আলোক সম্পাত করিয়াছে 

তাহার সাহায্যে এই সকল দার্শনিক ও ধর্/চার্্যদিগের মতের আপেক্ষিক 

বিচার এবং এই উপলক্ষ্যে বৈদিক রুদ্র শিব উপাসনার উপর হেলিও- 

লিখিক কৃষ্টি সম্পন্ন জাতিদিগের লিঙ্গ ও মাতৃ উপসনার প্রভাব নির্ণ়। 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
১৭৪---১৯১ পৃঃ | 

মেরুর সন্নিহিত তুষার বিধ্বস্থ বরফ মণ্ডিত প্রদেশের কঠোর শীত 

ররিষ্ট আবেষ্টনের মধ্যে টবদিক আধ্যদিগের যখন যাযাবর জীবন এবং 

পন্ড শিকার জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়, জীবন সংগ্রামের এই 
সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাছার্দিগের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম 
শ্করণ হয় | শীতের আক্রমণ হইতে, জীবন রক্ষার অন্ত তাহাদিগের 
আবাসস্থলে সর্বদ। অগ্নি রক্ষা করিতে হইত | ক্রমে অগ্নি তাহাদিগের গৃহ 
দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় । হুব্য সহকারে এগ্রিতে আহ্তি প্রদান 
তাছাদিগের প্রথম ধর্ম কর্মা। টৈদিক যজ্ঞের ইহা মূল। ধাণ্থেদের অনেকস্থলে 
যক্ঞান্সি রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে । স্বৃতাছুতি প্রদধানকালে এই 
অগ্নি হইতে যে ধূমরাশি উত্থিত হয়, তাহা রুদ্রের জটা, আবার, 
শিখাগুলি যখন অগ্নির চারিদিক জড়াইয়া পেপিহান হুইয়া উপরের 
দিকে উিত হইতে থাকে তখন তাহাকে যেন রুদ্রের পত্বীরূপে শ্বামীকে 
আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে এরূপ কল্পনা। কোন কোন উপনিষদে 
ইহাদ্দিগকে লোহিত শুরু রুষ্ণবর্ণ ধুমশিখা বলা হুইয়াছে। ইহারা 
রজঃ সত্ব ও তমঃ গুণ | এই তিন হটতে জগৎ প্রপঞ্চের স্ষ্ি। ইহা! 
হইতে রুদ্র শিবের শক্তি জগৎ প্রসবিনী। যঞ্জাগ্িকে অবলম্বন করিয় 
বৈদিক আবর্ধ্যদিগের সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে । রুদ্র 
শিব উপাসনার মধ্য দিরা পারমাথিক তথ সম্বন্ধে যাহা! শেষ কথা 
খবিগণ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ঈবৰর তব সম্বন্ধে 
তাহাদিগের যে বর্ণন! বর্তমান ঠ্বজ্ঞানিক গবেষণা হইতে তাহার সমর্থন 
পাওয়! যাইতেছে । 
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ধব ধম বা রূদ্র-শিবোগান 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

বৈদিক দেবতাদের মধো স্ঞাব। পুথিবী ছ্ুইটী অতি প্রাচীন 
দেবহা। ইহারা আধিভৌঠিক দেবতা, ইহাদের অনুগ্রাহক আধি- 
দৈণিক দেবহ! পুথিবার  অগ্রি, ছ্যালোকের মিত্র বরুণ। ছ্যাব। পুথিবী 
যুধাদেবহা, এই বুঝা হইতে ক্রমে সমস্ত জগতের অভিবাক্তি। সা 

পুরুবর ।মলন হইত প্রজ। সি, এজন্য শাহার। মিথুন, তব্রুপ ছ্াব। 

পুথিব। € 1% কলি হইয়াছে, আকাশ পিতৃস্থানার, পুথিবা 
নাতৃস্থানায়।। দেশহাদিগের সশ্পকে সমিদিগের এদপ বল্লানা পুথিবা- 

বন্দে এমন কোন অথপ্চ সম হল দেশকে উ্গিত কারে মেখানে সমগ্র 

৮ঞবল বাপিয়। আকাশ 5 পুথিবা শিখুন ভাবে অব্তি 5 রহিয়াে 

এরূপ আন্মভব কর। নায় হা ঘে পবন হসঙ্কুল কোন ভমিখণ্ হত 

পারে না হাহ সভাে অন্ুমের | 

পৃথিবার অন্রগাহক দেবতা আহি । অগ্নি জলরূপে পুখিবার 

উননর ত। সম্পাদন কলে | অগি ভালে স্থিতি কবে পথেদের অনেক মন্ধে 

তাহার উল্লেণ দেখা মায় নথা ৬১৫ ১৩ পা আকাশের অনুগ্রাহক 

দেবত। মিত্র বরুণ । নিন সুনোর একটা প্রাচান শান, বরুণ সমএ 

আকাশমঞ্চল বাপিয়। সুগোর রশ্মিনালায় অবস্থিত নাস | ঠহাদিগের 

সহযোগিত। হইত পুথিবতে শঙ্যাদি উৎপন্ন হয়। রমণীর দেখে 



রঃ শৈব ধন্ম বা রুদ্র-শিবোপাসন। 

শোণিতরূপে অগ্নি অবস্থিতি করে। পুরুষের তেজ শুক্র সংযোগে এ 
শোণিতে উর্ববরত| শক্তি জন্মে, যাহ! হইতে প্রজা স্যগ্টি হয়। 
বেদে গ্ভাব। পৃথিবী__মিথুন_-তজ্রপ বৈদিক সাছিত্ো নান। স্থানে খথেদ 
ও সামবেদকে মিথুন বল! হইয়াছে, তথায় যজুর্বেদের উল্লেখ নাই। 
সেকালে বিবাহের সময় বর বধূকে সম্বোধন করিয়। একটা মন্ত্রে 
বলিতেছেন “ভূমি খথেদ--আমি সামবেদ, তুমি পৃথিবী, আমি আকাশ” 

“সামাহং খকত্বং দ্যোরহং পুথিবীত্বং ৮ অথব বেদ (১৪২৭৫ )। 
এই সকল হইতে মনে হয় প্রথমাবস্থায় আধাগণের পৃথিবীর উপর 

একমাত্র ভ্যুলোক ব। নদ; লোক বর্তমান রহিয়াছে এরূপ ধারণ। 

ছিল। এই স্সঃ লোকের দেবতা মিত্র ও বরুণ। ইহারা উভয়েই 

মানবের অশেষ কল্যাণের আকর। “ঠাহাদের স্তরতিদূলক মন্ত্র্ুলি 
সর্ববত্রই এরূপভাব বহন" করে ; যথা, “বন্দনীয় মিত্র লোকসকলকে 

প্রবন্তিত করিতেছেন ( অর্থাৎ প্রভাতে যাহার যাহার কার্ধো প্রবন্তিত 

হইবার জন্য প্রেরণ| দিতেডেন ) তিনি পৃথিবা ও ছুযুলাক ধারণ করিয়| 

আছেন। মিত্র অনিমেষ লোচনে সকলের দিকে তাকাইয়৷ আছেন 

( অর্থাৎ সকলের মঙ্গল সাধনে তৎপর রহিয়াছেন ) মির উদ্দেশ্যো 

ঘৃতযুক্ত হুবা প্রদান কর। (হয় মণ্ডল -৯সু -খাকু )। 

মিত্র বরুণ_উভয়ের উদ্দেশে মন্ত্র বথ| -. 

“তোমার পৃথিবীকে ধারণ কর। উত্তম সুখ সামগ্রা লাভের জন্য 
তোমাদের পুজ। করিতেছি । তোমর। যজমানের বন্ধু । য্ভদানকারা 
বাক্তি তোমাদের গ্রসাদে যে শক্র জয় করে, এবং ষে প্রভ়ত ধন 

লাভ করে তাহার উপর কোন উপদ্রব সংঘটন হয় না।” ১০ম--.১৫২সু 
--২,৩ কু )। 

ণম খকে খষি তাহাদিগকে “রাজ! বলিয়া স্তুতি করিতেছেন । 

খখ্েদের যুগেই বরুণ ক্রমে ধতের অধিপতি হইয়াছেন, জাগতিক . 



প্রথম পরিচ্ছেদ ৩ 

মঙ্গলপ্রদ নিয়ম সকল তাহা হইতে প্রবন্তিত হইতেছে । পাপ মোচনের 

জন্য তাহার নিকট পরম মনোগ্রাহী প্রার্থনা সকল খখেদের এক 

বৈশিষ্ট | অর্বৰ বেদে তিনি সর্ববজ্ঞ, পরম পরমেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন ; যথা- 

যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যে! নিলায়াং চরতি ঘঃ প্রত্যক্ষম্। 
দৌ সংনিষদ্, যন্বাত্রয়েতে রাজ। তদবেদ বরুণস্ত্ তীয়ঃ ॥ 

( ৪ম-১৬-২ )। 

11111 কুভ মন্ত্রের অন্ুবাদ--- 

“৬৬11915৬017 (০ 11026011017 [0101 2100 06011) 

1116” 712 010119, 

[1115 71307101) 18 117676 28 1101710) 2110 211 07621 

১০1)৫1))6:১ 216 1.1)0%11.+ 

মিত্র বরণের পর আর একটি দেবতা--সবিতার উল্লেখ দেখ। 
যায়, তাহার মধো একাধারে মিত্র ও বরুণ উভয় দেবতারই কল্পনা আছে 

বলিয়! মনে হয়, যথ| মি বামদেব প্রার্থন। করিতেছেন 2 

“প্রড়ৃত ধনাধিপতি সবিতা! মিনি কন্মসমূহ প্রসব করেন, যিনি 

স্থাবর জঙ্গম উভয়কেই বশ করেন এবং সকলের গন্যবা, সেই সবিতাদেব 

আমাদিগের পাপ ক্ষয়ের জন্য আমাদিগকে ভ্রিলোকের স্থখ দান করুন । 

সবিতাদেব শতুগণ সহিত আনুন, আমাদিগকে পুত্র পৌত্রাদিযুক্ত অন্ন 
ও প্রভূত ধন দানে বদ্ধিত করুন| দিবস রজনী অনুক্ষণ তিনি 
আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকুন |” ( ৪ম-৫৩ সু ৬-৭ খক )। 

মিত্র সবিহা সূর্যোরই বিভিন্ন অবস্থ। ভ্কাপক দুইটি নাম। বস্তুতঃ 
অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ জাগতিক লীল! বাপাগে সুধ্োর উদয়, নভোমঞ্চল 
পরিক্রমণ, অস্তাচল গনন, এবং যথ। নিয়মে ইহাদিগের পুনরাবর্ধনের 

গ্তায় পরম বিস্ময়কর ঘটন। আর কিছু নাই। বিশ্ময়াবি&ট মানবচিন্তে 



৪ শৈব ধর্ম বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

এই দৃশ্য হইতেই প্রথম সৌন্দর্য্যা?ুভূতি, রসবৌধ ও কবিহ্বের ক্ষুরণ 
হইয়াছিল এবং জ্ঞানের উন্মেষণার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতিও, তাহা- 
দিগের অন্তরে জাগ্রত হইয়াছিল যে এই দেবতা শুধু নিজের জ্যোতিশ্ময় 
রূপে আপনার মহিমাতেই মহিমান্বিত নহেন, তিনি জগতের পরম হিতৈষী 

বন্ধু এবং পালন কর্তাও বটেন। তাহার নভোমগুল পরিক্রমণকাঁলের বিভিন্ন 
অবস্থায় বিভিন্ন নামে আর্ধাঞষিগণ তাহার মহিমা কীন্ত্ন করিয়াছেন । 

বরুণ-_সূর্য্য রশ্মিকে আশ্রয় করিয়া নভোমগুলে অবস্থিত বা্প- 
রাশি। এই বাস্পই স্বর্গের মধু। গষি দেবাপি (১০ ম-৯৮ সু) 

প্রার্থন। করিতেছেন “মধু যুক্ত রসঞ্চলি অর্থাৎ বৃগ্টি বারি আমাদিগের 

নিমিন্ত আগমন করুন 1” 

এই সুক্তেরই শেষ খকে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়। বলিতেছেন - 

“অসীম আকাশে এই যে সমুদ্র বন্তমান আছে তথ। হইতে 

অপরিসীম জল আনিয়া দাও ।” বরুণ বর্গের এই মধুর ধারক । 

দশম মণ্ডলের ১৬২ সুক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে অদ্দিতিকে মিত্র বরুণের মাত। 

বল! হুইয়াছে-_আদিতি শব্দ অনন্ন্নের জ্ভাপক | 

এই সকল বর্ণনা জ।গতিক ব্যাপারের সর্বজন বাঞ্ছনীয় স্থখপ্রদ 

মজলময় অবস্থার দিক। ইহার! পৃথিবীর বক্ষে হয়ত এমন কোন 

স্থানকে নির্দেশ করে যেখ!নে দৈব দুর্যোগের সম্তাবন। বিরল। কিন্তু 
ক্রমে আধ্যগণ এমন স্থানে আসিয়৷ উপনীত হইয়াছেন যেখানে মরস্ম 
বাযুর (00015001) ) ঝড় ঝঞ্জা, অশনি নির্ধোম তাহাদিগের অনুভবের 

বিষয় হয়। নির্মল আকাশের নিরন্তর এরূপ পরিবন্তন হইতে, পৃথিবী 
ও আকাশ এই উভয়ের মধ্যে পৃথিবীর অব্যবহিত উপরে যে আর 
একটা স্তর বর্তমান রহিয়াছে এবং এই কল প্রাকৃতিক ঘটন। এই 
স্তরেই নিবন্ধ তাহার! তাহা বুঝিতে পারেন। ইহা! ভঁঃ ও স্বঃ এই ছুই 
লোকের মধ্যে ভূবঃ ( অন্তরীক্ষ ) আর একটী লোক বর্তমান রহিয়াছে 



প্রথম পরিচ্ছেদ ্ ৫ 

তাহার! জানিতে পাপ্নিলেনা রুদ্র, মরুও, ইন্দ্র, প্রভৃতি অনেক দেবত। 

এই অন্তরীক্ষ দেশ বা ভূবঃ লোকের দেবতা, ক্রমে এই জ্ঞানও 

তাহাদের মনে উদয় হইল। আর্দিগের ভারতবর্ষে প্রবেশের পুর্বেবই 

তাহারা যে এই অন্তদীক্ষ লোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন এরূপ মনে 

করিবার বিশেষ কারণ আছে। ইয়ুরোপের উন্তর-পুর্বব প্রান্তে বাণ্টিক 
উপসাগরের উপকুলস্থ লিউথেনিয়ান জাতি আর্ধাদিগের একটী অতি 

প্রাচীন শাখা । আধ্্যদিগের প্রথম উদ্ভবস্থাশ যেখানেই হউক না 

কেন, সময়ে তাহার| বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়! বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত 
হইয়াছিলেন। মুল শাখ! হইতে প্রথমে যাহার৷ বিচ্ছিন্ন হইয়া গড়েন, 

লিউখেনিয়ান শাখা তাহাদের অন্যতম । বর্ধমানকালে লিউথেনিয়দের 

লোক সংখ্য! ২৫ লক্ষের অধিক নহে। এই অল্প সংখ্যক লোক চত্ুদ্দিকে 
প্রবল পরাক্রমশালী জাতি দ্বার! বেষ্টিত হুইয়াও আশ্চর্যারূপে নিজেদের 
বৈশিষ্ট্য রক্ষ। করিয়া! আসিতেছে । সম্প্রতি হোত 29150010161 
1১০2৪; নামক এ দেশবাসী জনৈক গ্রন্থকার এ দেশে প্রচলিত জাতীয় 
সঙ্গীতগুলি প্রকাশ করিয়াছেন । ইংরেজী ভাষায় এই গ্রন্থ অনুদিত 

হইয়াছে ইহার নাম “পু 1)1017”1। এই এান্তে সংগৃহাত সঙ্গীতের 
[150170102৮ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন--'51২0111)6 6৮০15017172 

15 0113 500 01 (11111101710. 11110111017, 1১611-00005 ৮100 

[0101101% 18105 1715 90613076 ০৮০: (176 ৬০111. 1১911101795 

15 ০৬৪1 81] €005. ৩ 15 1 1010 01 1110, 01990, 

07107061 2170 11511011176 2110 06502101800 015 

11525115, 15101111015 ৮0120 15 09110665025 17101116 ০0৮57 079 

0101105 010 9010 11615 0172.91155 1011 0110 00001061555, 

[01510511560 (1296 07212 1919 11109 [১0110111125 

পাকু্নাস সঙ্গে পর্জান্য শব্দের বিশেষ সাদুশ্খা আছে সতা। কিন্তু 



৬ শৈব ধন্ম বা রুদ্র-শিবোপাসন। 

খথেদে পর্জন্য সন্বঙ্গে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাদের কোন মন্ত্রই 

পাকুর্নাসের এই যে বিবরণ তাহার সঙ্গে মিলে না, বরং এই 7১211501105 

এবং রুদ্র যে একই দেবতা তাহা বুঝ! যায় $- 
খথেদের ১ম মণ্ডলের ৩৯ সুক্তের ঝড় ঝঞ্জাবাতের দেবতা মরূৎ- 

গণকে রুদ্র-পুতর বলা হইয়াছে । ইহার ৫ম খকে মরুগণের এরূপ 
বর্ণন। আছে -_“তাহার! পর্বত সমুহকে কম্পিত করিতেছে, বনস্পতি- 

দিগকে নিশ্ধুল করিতেছে ।” ৬ষ্ট মন্ত্রে বলা হইয়াছে “পৃথিবী তোমাদের 
আগমন আবণ করিয়াছে, মানবগণ ভীত হইয়াছে” (আ বে। যামায় 

থিনী চিদশ্রোদবীভয়ংত মানুষ! 1” 

অথর্ব বেদের ২৩ম--৪--২৮ মন্ত্রে বলা হইয়াছে চন্দ্র 'ও 

নক্ষব্ররাজি রুদ্রের প্রশাসনে বিধৃত হুইয়! রহিয়াছে 1” 

এই সকল বর্ণন। হইতে লিউথুনিয়ানদের পাকুনাস 'ও খপ্রেদের রুদ্র 

যে একই দেবত। সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে ন|। রুদ্র একটী গণ-দেবতা। 
খ্যায় একাদশ-_লিউথেনিয়ানদিগের পাকুনাসও গণ-দেবতা, সংখ্যায় 

নয়জন। সম্ভবতঃ ছুই শাখায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ভারতীয় আধা- 

দিগের মধ্যে আরো! দুই রুদ্র দেবত। কল্লিত হইয়াছে । 

বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে অন্থরীক্ষবাসী দেবতারা সংখা!য় অধিক 

ইহার সপ্ত-সিদ্ধু প্রদেশের আবহাওয়ার দেবত। ( ৯[০1০01০10প৮ 

01101701160] 1110171] ন110.1010115-11210020]2 টা) 

কালক্রমে এই সকল দেবতার মধো ইন্দ্র সর্দদশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 

করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রুদ্র ইন্দ্র অপেক্ষাও প্রাচীন দেবত|, এবং 

সময়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগের পুক্ত| অর্চনা রহিত হইয়। গেলেও 

সেই প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ত করিয়া অগ্ভাপি রূদ্রোপাসনা সমভাবে 

চলিয়া আসিতেছে এবং কৌতুকাবহরূপে রুদ্র বর্তমান হিন্দু ধর্মে 
তিমুন্থির এক মুন্তির স্থান অধিকার করিয়াছেন | 
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পৃথিবার অনুগ্রাহক দেবত| অগ্নি, এবং ছ্যলোকের অনুগ্রাহক 

দেবত। মিত্র। স্বরূপে তাহার! যে একই দেবতা অতি প্রাচীনকালেই 
আপ্্যগণ তাহ! অনুভব করিতে পারিয়ছিলেন। এই উভয় লোকের 

মধ্যে অন্তরীক্ষ লোক বন্মান রহিয়াছে, উহ। যখন তাহারা জানিতে 

পারিলেন, এই লোকে অগ্নিদেবত! বিছ্।ত্রূপে বর্তমান রহিয়াছেন, 

তাহার! এরূপ কল্পনা করিলেন। এই বিদ্যাত্রূপী অগ্নিই রুদ্র দেবতা । 

জাগতিক ব্যাপারে প্রকুতির দুইটা মুন্তি রহিয়াছে--একটা সর্বজন 
বাঞ্চনীয় ইহার মঙ্গলময় প্রশান্তমুন্তি -অপরটী "তাহার বিপরীত মুর্তি-_ 

“ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভাষণানাম্”" “মহদ্ভয়ং বজমুগ্ভতংঃ মুর্তি। 
প্ররুন্তির এই দ্বিতীয় ঘুগ্তির পশ্চাতে ক্ুকুটিকুটিলমুখ কোপনস্মভাব এক 

দেবতার কল্পন। করিয়া সেই দেবতার খগেদে রুদ্র নামকরণ হইয়াছে | 

বিছ্তাগ্রির একটী রূপ অশনি । অশনিপাতে দাবানল স্যহি হইয়। 
বিস্তীর্ণ জঙ্গলড়মি দাউ দাউ করিয়া যখন ছুলিয়। উঠে - ছাহ| হইতে 

ধূমরাশি-সমাচ্ছ্ন যে অগ্নিশিখ। উদ্ধদিকে উঠথত হয়, হাহ। রুদ্র দেবতার 

নুণ্তি এবং রুদ্র এইস্থলে কপন্দিন ও বটেন। মণ| £- 
“মহশ কপদ্দা বারনাশী রুদ্রকে আমর। স্তুতি করিতেডি” (ইম। 

রুদ্রায় তবসে কপদ্িনে ক্ষয়দীরায় পা ভরামহে মহা?) । 

ধগেদের ১ম মণ্চলের ১১৩ সু ১মখকু। 

সায়ন “কপপি” শব্দের অর্থ করিয়াডেন, “ভটাধারা |” 
এ মণ্চলের ২৭ সুক্তের দেবহ। অগ্নি । এ সুক্তের দশম মন্ত্রে খষি 

অগ্নিকে বলিতেছেন £ “ভুমি রুদ্র, তোমাকে লুন্দর স্যোত্রে স্ততি 

করিতেছি” (স্ডোমং রুদ্রায় দৃশীকং )। 
সায়ন “রুদ্রায়” শব্দের অর্থ করিয়াছেন, ক্ররায় অগ্নয়ে।” মাক্ষও 

অর্থ করিয়াছেন “অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।” 

ইহার &৩ সুসক্তের ১মখকে রুদ্রকে প্রকুষ্ট ছ্ানযুক্ত বলা হইয়াছে । 



৮ শৈব ধণ্ম বা রুদ্র-শিবোপাসন। 

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দন্ত মহাশয় এই মন্ত্রের টাকায় বলিয়াছেন $-- 
“বেদে সমস্ত স্থির ধবংসকারা কোন দেব নাই, কিন্তু বিনাশকারা 

ভয়ঙ্কর বের 'একজন দেব আছেন। অতএব সেই নাম দ্বার! 

পৌরাণিক হিন্দুগণ--সমস্ত জগতের ধ্বংসকারীকে উপাসনা করিতে 
লাগিলেন। 

কিরূপে এই ক্রগতের ধ্বংসকারী--রুদ্র দেবতা-_শিবঘুন্তিতে 
বা 
্ৈ সম্প্রদায় বিশেষের আরাধ্য দেবতাঁর আসন পরিগ্রহ করিলেন, পরবস্তা 

অধ্যায়ে তাহার আলোচন। করিব। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ভগ, অর্ধামা, পুষণ, ইন্দ্র, বিষু প্রভৃতি 

দেবতাদিগের স্তুতি প্রধানতঃ তাহাদিগের নিকট হইতে পুত্র, বিভ্ু, ধন, 

এশরধ্য প্রভৃতি ইহলোকে যাহ! লোভনীয় বস্তু তাহা লাভের জন্য, অথবা 

শত্রদিগের বিনাশের জন্য | রুদ্রের স্তুতি তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের । 

রুদ্র হইতে কিছু লাভের জন্য ততট। নহে যতটা তাহার কোপানল 

হইতে পরিত্রাণের জন্য । এই সকল স্ততি বন্দন। যেন অনেকট। 

বর্তমান কালে শনির কোপ দৃগ্ি হইতে পরিত্রাণের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ণের 
বিধি। যে সময়ে রুদ্র দেবতার কল্পন।, আরাদিগের তখন গভীর 

অরণ্যানীপুর্ণ পার্বতা প্রদেশে যাধাবর জীবন। কুদ্রের পুত্র ও অনুচর ৪৯ 
খ্যক মরু হইতে যত ঝড় ঝঞ্জ। মেঘগঞ্জন ও বিছ্যাৎ্পাত প্রভৃতি 

সকল প্রকার দৈবছুর্ধোগের স্থষ্টি। আশ্রয়বিহীন অরণো প্রান্তরে 
গোচারণ ভূমিতে এই সকল ছুর্যোগে পঠিত হইয়। অনেক সময় পশু 
বিনাশ 'ও নিজেদের প্রাণনাশও ঘটিত। একগাত্র রুদ্রের কৌোপ- 

দৃ্তিই এই সকলের দুল কারণ। এই পকল অনর্থ নিবারণের জন্য 
নানারূপে রুদ্রের স্ভতি ; যথ। ০. 

“হে রুদ্র'+ আমাদিগের মবো যাহার। বৃদ্ধ তাহাদিগকে বধ করিও 

ন।, বালককে বধ করিও ন।, সন্তান জনয়িতাকে বধ করিও ন।, গর্ভষ্থ 

সন্তানকে বধ করিও না, আমাদের পিতাকে বব করিওন!, মাতাকে বধ 

করিও ন।- আমাদের প্রিয় শরীরের অনিব্ট টি ন।” (৭) 

“হে রুদ্র' আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিগ মন; তাহার 

সন্তানকে হিংস। করিও না, আমাদিগের অপরাপরকে হিংস। করিও 

ন।| আমাদছিগের গে। ও অশদিগকে হিংসা করিও ন।। হে রুদ্র! 

২ 
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তোমার ক্রোধানল যেন আমাদিগের বীরদিগকে হিংস| না করে। 
আমর! হবা লইয়। সর্বদাই তোমাকে আহ্বান করি । (৮) 

মা নে| মহাংতমুত ম! নে। অর্ভকং ম| ন উক্ষংতমুত 

মন উক্ষিতম্। 

ম| নে। বসা; পিতরং মোত মাতরং ম। ন? প্রিয়াস্তন্থে। 
রুদ্র রীরিষঃ | 

ম| নস্তোকে তনয়ে মন আয় ম। নে। গোষু মা নে। 

অশ্েষু রীরিষ; । 

বীরান্ম। নে। রুদ্র ভামিতে। বধীহবিগ্মং তঃ সদমিত্। 

হবামহে ॥ 

১ম মণ্ডল, ১১২ সু. ৭৮ খাব । 

দলা ও ছিংজন্সমাকার্ণ অরণা প্রদেশে যাষাণর জীবন এক 

স্থ/নে অধিক কাল বাস কর। সম্ভবপর হইত না; কারণ তাহাতে 

নিজেদের আহাধা সংগ্রহের অসদভাব ঘটিত, গবাদি পশ্খগণের 

তুণাদির জন্যও সরদাই স্থান হই স্যানান্তুরে গমন প্রয়োজন হইভ। 

এই অনিশ্চিত জাবনে তাহাপিগের পরম হিতৈনা ও পথপ্রদর্শক 

দেবতা পুষণ। ১ম মণ্ডলের ৯২ সুক্তে পথ হইত বিদ্ব অপসারণ করিবার 
জন্য এবং গোচারণের উপমোগী তৃণযুক্ত স্থানে লইয়। যাইবার জন্য 

এই দেবতার উ/দ্দশ্য নান। স্তুতি রহিয়াছে । ৭ম মন্ত্রে বিদ্কারী 

শক্রুদিগকে অতিক্রম করিয়। স্ুখগনা শোভনায় পথ দেখাইনার জন্য 

স্কৃতি করা হইতেছে - পরবস্তী ন্ত্রে তৃণযুন্ত দেশে লইয়! যাইবার জন্য 

এবং পথে যেন কোনরূপ নুতন সন্ভাপ উপস্থিত গা হয় সে জন্য পরাথন। 

রহিয়াছে । 

দেখা যায় যাযাবর জীবনে পুষণ ও রুদ্র এই ছুই দ্ধতার প্রভাবই 
সবাপেক্ষ। অধিক । ক্রমে স্থায়া বাসের অনুকুল, কুষিকাঝোর 
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উপযোগী দেশে উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক বহিঃশক্রর আক্রমণ হুইতে 
ঘখন তাহার! আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন তখন পুষণ প্রভৃতি দেবতার 

স্কৃতির আর বিশেষ প্রয়োজন রহিল ন1। তীহার। সকলেই একে একে 
অপস্থত হইতে লাগিলেন, এমন কি স্বয়ং ইন্দ্রেরও আর স্থান রহিল 

ন], তথাপি ভয়ের দেবতা এই যে রুদ্র ভাহাকে তাহারা উপেক্গা 

করিতে পারেন নাই। 

এমন কোনি অশুভ নাই রুদ্রের ক্রোধ হইতে যাছ। না ঘটিতে 

পারে। দেশে কোনরূপ মহামারী উপস্থিত হইলে রুদ্রের কোপ 

দৃ্টিই তাহার কারণ মনে করিতেন - তাই পমি গ্রামের দ্বিপদ ও 
৮ভস্পদ- মনুষ্য ও পশু, সকলকে পুষ্ট ও রোগশুন্য রাখিবার 

জন্য স্্রতি করিতেডেন। এই খধিই (১) অপর একটী মন্ত্রে প্রার্থনা 

করিতেছেন £ 

“হে রুদ্র ' ভুমি বীরদিগের ক্ষয়কারী । আমরা নমন্কারের সহিত 

তোমার পরিচন। করি, তি স্ুখা হ৪, আমাদিগকে লুথা কর। পিত্। 

মনু ঘে রোগসমুভ হইঠে উপশম ও ভয়সমুভ হইতে উদ্ধার প।ইয়াছিলেন, 

তোমার ক্রুপায় আমরাও যেন ভাহ। পাই । 

রূদের প্রসন্নত। লাভ করিয়। মনূর রোগেপশম হইয়াছিল । 

হার ক্লোধানল হইতে বীরক্ষয়কাহা' রোগের স্বগ্রি হয়, আবার 
প্রসন্নত। লাভ হইলে রোগ সাপিয়াও যায় । এই সংশ্গার হইতে রুদ্র 

একজন চিকিশসক রূপে পরিগণিহ হষঈলেন এবং কালে সশ্রেষ্ঠ 

চিকিসক্ হইলেন, ঘখ। £ 

“হে অভীষ্টবর্ধী রুদ্ধ মি আমাদের সন্ুনি সন্যতিদিগকে 
ধধ দ্বার পরিপুষ্ট কর। আমি শুশিয়াছি তুমি চিমকৃদিগের মধো 
ভিষক্। (ভেষজেভিডিনন্তমং হা! ভিঘজাং শুণোমি )-ম৩িহসু 

৪ খাক্।” | 
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আর একটা মন্ত্রে বল। হইয়[ছে তাহার সহজ ওঁষধধি জান! আছে 

( সহজং তে ভেষজা--৭ম--৪৬--৩)1 প্রার্থন। করিতেছেন-__ 

“ম| নম্তোকেষু তনয়েযু রীরিষ£”-_আমাদের পুত্র পৌনত্রদের প্রতি হিংস। 
করিও ন।। এই মন্দ্রেইে আরও প্রার্থনা কর। হইয়াছে “আকাশ হইতে 

বিষমুক্ত তোমার যে বিদ্বাৎ ধরাতলে বিচরণ করে তাহ। আমাদিগকে 

পরিতাগ করুক । 

ক্রোধের প্রতিমূর্তি এই রুদ্র দেবতারও একট! প্রসন্ন দিক আছে 

এই বিশ্বাস হইতে তিনি ক্রমে একজন প্রধান দে+তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত 

হইলেন। তিনি এইক্ষণ স্তিপ(লক, বন্্রপালক, ওষধিনাথ, দেবগণের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সূর্য্ের শ্যায় দীপ্তিশালী এবং হিরণোর ন্যায় উদ্দ্রল। 
তিনি মনুষ্য, গে!, মেষ, অশ্ব!দি সকলকে স্তুগম্য স্থখ প্রদান করেন। 

(১ম-৪৩ সু ৪খক্)। 

অন্যত্র ( ৭ম--৫৯--১২) তাহাকে ত্রান্থক অর্থাৎ ভঁভূ বঃ স্বঃ এই 
তিন লোকের অধীশ্বর বলা হইয়াছে । ২ম-৩৩-৯ খকে তাহাকে 

ভুবনস্য ঈশান (সমস্ত ভূবনের অধিপতি ) বলা হইয়াছে। ইহার 
১০ মণ্ডলের ৯২ সুক্তের ৯ খকে তিনি শিধ নামে অভিহিত হইয়াছেন । 
মন্ত্রে রুদ্র আকাশ হইতে জল সেচন করিয়। মঙ্গল বিধাণ করেন এই 
অর্শে শিব শব্দের ব্যবহার হইয়াছে । 

আমরা দেখিয়াছি খথেদের বরুণ অথব্ববেদে সর্বদা অন্তর্ামী 

ঈশ্বর স্থানে উন্নীত হুইয়াছেন। এই বেদে রুদ্র সর্দগত ঈশ্বর রূপে 
কল্পিত হইয়াছেন. 

ইহার ৭ম কাণ্ড, ৮ম অনুবাক্, ৯২ সূ ১ মন্ত্র (১)। 

আমর! সেই দেবতাকে প্রণিপাত করিতেছি, যিনি অগ্নিতে বর্মান 

শ্পপালপ ২ শত ২৩5 পতিত পিপি শী পান ২৩ ০ 

(১) রুদ্র দেবত1- সি কহ, ১ম মণ্ডল, ১১৪ সত, ২ খক। 
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রহিয়াছেন, যিনি জলেতে বিরাজ করিতেছেন, যিনি ওযধি সকলে 

রহিয়াছেন, যাহ! হইতে এই সমুদয়ের উদ্ভব হইয়াছে । (১) 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই মন্ত্রটা অথর্ব বেদের মন্ত্র অবলম্বনে 
রচিত হইয়াছে। তথায় রুদ্র শ্হানে দেব শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, এই 
যাহ! প্রভেদ । 

রুদ্রের ক্ষমতা ব্ণন করিতে গিয়া এই বেদের ১৩ম- ও --১৮ মন্ত্রে 

বল! হইয়াছে এই যে চন্দ্র ও নক্ষব্রসকল, ইহারা রুদ্রের প্রশাসনে 

বিধুত হইয়া রহিয়াছে । 

ধপ্ধেদের নানাস্থানে যে ৩৩ জন দেবতার উল্লে আছে তঠাহাদিগের 

মধো ৩১ জন গণ দেবতা, ঘথা-_-অস্ট বনু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ 
আদিতা। অপর ছুই দেবত। গ্ভাবা পৃথিবী । | 

অথর্বন বেদের ২৫ম-_-৫ম- সুক্তে সাত জন গণদেবত| রুদ্রের 
উল্লেখ দেখা বায় । তাহার! ভব, সর্ণন, পশুপতি, মহাদেব, ঈশান, 

রুদ্র, উগ্র। 

ভব-পূর্বব অঞ্চলবাসী ত্রাত্যদিগের রক্ষক । 
সর্নন-দক্ষিণ প্রদেশের রক্ষক, পশ্পতি পশ্চিম প্রদেশের, মহাদেব 

-_ উদ্ধলোকের, ঈশান-__অন্থরীক্ষ প্রদেশের, রূদৃ--পাতালের, এবং 

উগ্র--উত্তর প্রদেশের রক্ষক ৷ 

১১ মণ্ডলের ২ সুক্তের ১ম মন্ত্রে ভবকে ভূতপতি, এবং সর্বকে 

পশুপতি বল! হইয়াছে । ২৬ মন্ত্রে রুদ্রের নিকট প্রার্থনা করা 
হইতেছে তিনি যেন ক্ষয় রোগ বিষ ও অন্যরীক্ষ প্রদেশ হইতে অগ্রি 
প্রেরণ ন৷ করেন। 

এ মণ্ডলের ৬ সৃক্তের ৯ মন্ত্রে বলা হইয়াছে_-ভব, সর্ব এবং 
| (১) যৌ জগ্রৌ রুদ্ধে। যে। অপস্বস্ত ধাঁ ওসপীর্দরুধ অধিবেশ। 

যইম। নিশ্বাভবনানি চাক্রপে তঙ্গৈ কদার নমোহস্বগ্রয়ে ॥ 
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রুদ্র দেবতা যিনি পশুপতিও বটেন তাহার! ঘেন সর্পদাই উপাসকের 

প্রতি সদা শিব ( প্রসন্ন ) থাকেন। 

এই বেদে ইহার। সকলেই পৃথক দেবতারূপে কল্গিত হইয়াছেন । 
্রাঙ্মণগুলিতে এই সকল পুথক দেবতাকে এক দেবতারই বিভিন্নরূপ 
রূপে কল্পনা করা হইয়াছে । 

শতপথ ব্রাঙ্গণে (৬, ১, ৩, ৭) বলা হইয়াছে, প্রজাপতি রুদ্রকে 

হার জন্মের পর ভন, সর্নন, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, মহাদেব, 

ঈশান ও অশনি এই আট নাম প্রদান করেন। খথেদে আমর: 

রুদ্র দ্বিবিধ গুগ্তির পরিচয় পাইয়াছি; একটা উগ্রমূত্তি অপরটা 

প্রশান্ত মুত্তি। রুদ্র, সর্দ, উগ্র ও অশনি-_-তাহার ক্রোধাস্থিত ঘুর্তির 
পরিচায়ক ; ভব, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান ইহার। তাহার 

প্রশান্তনুণ্তি জ্ঞাপক। শর যজুরেরেদের রুদ্রাধ্যায়ে, £ হতিরায় সংহি-হায় 

শতরুদীয় উপাখানে এই প্রশান্ত রূপের আরো! বিকাশ হইয়াছে । 

এখন রুদ্ররূপের বিপরীতভাবকে শিবতনু নাম দেওয়। হইয়াছে। 

বলা হইয়াছে চিনি সবনপ্রকার উষধিনাথ ও ন্র্গের চিকিওসক, 

প্রান্তারের অধাশ্বর, পশ্বদ্গের রক্ষক ও পতি এবং সমস্ত জগতের 

অধিপতি ও কপদ্দিন্ ( ক্রটাধারা )। আরে। বল] হইয়াছে রুদ্র 
পর্নিভোপরি শয়ান থাকেন, তখন তিনি গিরিশ বা গিরি, সে সময় 

রাখাল বালকগণ ও জলপুর্ণ কলসীকক্ষে গৃহ প্রত্যাগমনকার; 
রমণীগণ সন্ত্রাসিহ নেরে ভাহার নীলকখ শোভিত রক্তিমাভ রূপ 

দেখিতে পায়। 

এইরূপ বর্ণনায় পর্ববতোপরি কাল মেঘে বি্যতের খেল। সুচন। 
কাঁরতেছে। ইহ। চৈত্র বৈশাখ মাসের 17017 ০১৮ ও অশনি 

গর্নের পুর্বব লক্ষণ প্রকৃতির রুদ্র মুত্তির পরিচায়ক । বিদ্যুৎ 
অগ্নিরই রূপান্তর, প্রচলিত ধূমরাশি অগ্নির জট|. রুদ্র কপন্দী। 
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ধগ্ধেদের ১ম মণ্ডলের ৩১ সুক্তের ধর্থ খকে মরুতগণকে রুদ্রের পুত্র 
বলা হইয়ানছে। অশনি গঞ্জন সহকারে পরম বিভিষিকাপ্রদ 

লোকবিধ্বংসী ঝঞ্জাবাত মরুত্গণের কার্ন | রুদ্ ধাতুর একটী অর্থ 
শব ব! গভ্জন কর] | 

রুদ্র যখন গিরাশ বা গিরিত্র তখন কাল মেঘে বিদ্যুতের খেল! 

এবং সেই বিদ্যুতামি হইতে অশনি বর্ষণ ও সঙ্গে সঙ্গে গভীর গর্জজন-_ 

স্ৃতরাং রুদ্ররূগী এই যে অগ্নি তাহা ব্জ। ইহা হইতে অনুমান করা 

যায় ঘে আবাজাতির যাযাবর জীবন যাপন অবস্থায় প্রলয়ান্তকারী 

গভার শব্দায়মান ঝড়ের পিত। অগ্নিরূপী বক তাহাদ্িগের ভীতিভাব 

বাঞ্ডক রুদ্র নামে উপাস্য দেবতা ভিল। যখন প্রশান্ত যুক্তি তখন 

তিন শিব তনু, শিব শম্ত--মঙ্গলময় ও সিদ্ধিদাতা। অথর্ণন বেদের 
যার বজুনেনদে ও ঞথেদের প্রাচীন রুদ্র একভুন প্রধান দেবতার স্থানে 

উন্নীহু হইয়াছেন এখানেও তাহার মঙ্গল ও অগঙ্গলপ্রদ উভয় রূপের 

বর্ণন| পহিয়াছে । এই বেদে তাহার অরে! দুইটি নুতন নাম যোজিত 

হইয়াছে, নালগ্রাব ও সীতিকগ ভীাহার উদ্দেশে প্রার্থনা? “অহিংসন্ঃ 

শিবোহতাছি ( ৩য় --৬১) হে মহান্বভব ' আমাদের অনিষ্ট করিও না, 

চলিয়। যা । 

প্রকৃতির ভাতি ভাবোদ্দাপক রূপ খুলির পশ্চাতে মে একট। 
মঙ্গল প্রাদ জূপও বিষ্ভমান রহিয়া্টে দেখ। ঘায় সেই প্রাচান কালেই 
আধপধিগণ এই তন্বের সঙ্গান পাইয়াছিলেন। বর্ঘমানকালে বিজ্ঞানের 

সাহাযো নানভাবেই হাহা অবগত হয়! সন্ভবপর হইয়াছে, 

ৃষ্টান্তপ্নূপ পাণর কয়ল। ও পেটোলেগ উল্লেখ কর মাইতে পারে । 
মানব জাতির সভ্যতার ক্রম বিকাশের ইতিহাসে বন্ঠমান যুগকে 

পাথর কয়ল| ৩ পেট্রোলের যুগ বলিলে অত্যক্তি হইবে না। মে 
তস্ষিি 

পর রেছিয়ম ধাতু সাহাযো সৃষ্টির গভার রহসা উদঘাটন পণান্ 
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বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভবপর হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে পাথর 
কয়লার মধ্যে তাহার সন্ধান মিলিয়াছে। মানবের দৈনন্দিন জীবনের 

নিত্য ব্যবহৃত অশেষ প্রকার পদার্থ সকল, এই ছুইটী পদার্থ হইতে, 
বিশেষভাবে কয়লা হইতে তৈয়ার হইতেছে । নান! প্রকার নুগন্ধি দ্রব্য 

বিচির রং ও মুল্যবান ষধাদি কয়লা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। 
পেট্রোলের সাহাযো মানব জল স্থল ও শুন্যমার্গ সর্বত্র অবলীলাক্রমে 

যথেচ্ছ গমন করিতেছে, অথচ কয়লা ও পেট্রোল এই উভয়ের 
স্থষ্টির পশ্চাতে এক শরীররোমাঞ্চকর তাগুবলীলার অভিনয় 

বর্তমান রহিয়াছে । সুদুর অতীতে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ হইয়া 
বিস্তীর্ণ কাননভূমি ভূগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ইহার সহিত কত 
অসংখ্য প্রাণীর যে মন্মন্থদ জীবন কাহিনা বিজড়িত রহিয়াছে তাহ। 

ধারণার অতাত। কাল সহকারে এই সকল বুক্ষাদি উদ্ভিদরাজি ও 

জীবকঞ্কাল পাথর কয়লায় পরিণত হইয়াছে । কত সহ কি 

কত লক্ষ বসরে যে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহ। নির্ণয় করা যায় 

না। তদ্রপ যাহা এক সময়ে নানজাতায় জলজন্থ সমাক্কার্ণ গভীর 

সাগর গর্ভ ছিল তাহ। ভূমিখণ্ডে পরিণত হইয়া মতস্তাদি জলজন্তব- 

গুলিকে ভগর্ভে প্রোখিত করিয়। তাহাদিগের তৈলভাগ হইতে 

পেট্রোলে পরিণত হইয়াছে। সেই স্মরণাতীত কালে রুদ্র দেবতার তাগুৰ 

নৃত্য হইতে এই যে গ্রলয়লীল। সংঘটি 5 হইয়াছিল বন্তনান সেই রুদ্র 
দেবত| শিবশন্ুবেশে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন । 
অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উদ্ভব হয়, ইহার অনুভব বন্মানে নাণারাপ 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভাবে বোধগম্য হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীনকালে 

আধঞখধিগণ যে ইহ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বিস্ময়ের 

বিষয় । 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
কম্বল সংহিতাযুগে যখন বৈদিক নানা দেবতার উদ্দেশ্যে 

যঙ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের বাহুলা ছিল, দেখাযায় এ যুগেই রুদ্রদেবতা 
তীহার মঙ্গলপ্রদ ও মহদ্ভয় বজমুগ্ঠত উভয় রূপেই জনসাধারণের. 

চিন্তে যুগপৎ ভয় ও আনন্দের সপ্ণার করিত; মঙ্গলপ্রদ অপেক্ষা 
ভয়প্রদ ভাবই বেশি ছিল; রুদ্রের ক্রোধ অপনয়নের জন্য স্তুতি 

বন্দনার আয়োজন ছিল অত্যন্ত। তখন গোধন বড় সম্পত্তি ছিল। 

গরুর মরক উপস্থিত হইলে রূদ্রের কোঁপই ইহার কারণ, এই 
বিশ্বাস হইতে তাহার প্রসন্নত। লাভের জন্য গ্রামের প্রান্তদেশে 

এক যজ্ছের অনুষ্ঠান হইত, তাহার নাম শুলগব যজ্ঞ । আখলায়ন- 
গৃহাসূত্রে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। যজ্দে আনুতির বিধি ছিল 
একটা হৃষ্ট পুক্ট ষাড়! ছাদশটি বিভিন্ন নামে একই রুদ্রের উদ্দেশ্ঠে 

দ্বাদশ আহুতি প্রদান কর| হইত। এই দ্বাদশ নামের মধ্যে অশনি বাতীত 
৭টী প্রজাপতি-গ্রদন্ত নাম, তাহাদের সঙ্গে হর, মন্দ, শিব, ভীম, শঙ্কর 

এই পাঁচটা নৃতন নাম সংযুক্ত হইয়। দ্বাদশ সংখ্য।। গুহাসূত্রগুলি 

রচনার কালেও বিভীষিকার দেবতা রূপেই রুদ্রের যত স্তুতি বন্দন। 

ছিল তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়। যায় । 

দুর দেশে গমণ প্রয়োজন হইলে পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, প্রান্তর, 

মদূনদী কুঙ্জাপি যেন রুদ্রের ক্রোধানলে পতিত হইতে ন| হয় সেজন্য 

ঘূত্রাকালে রুদ্রের প্রসন্নতা লাভের জন্য ঠাহার স্তরতি করিতে হইত । 

বে কোন স্থানে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে রুদ্রের শরণাপন্ন হওয়। 

ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না। ইহ। হইতে কুদ্র সর্বত্রই বর্ধমান 

রহিয়াছেন এই বিশাস ক্রমে লোকের মনে বদ্ধমূল হয়। 
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বৈদিকযুগে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় সম্বন্ধে নান! দেব্তার কল্পন। 
হইলেও আমর! দেখিতে পাই, ইহাদিগের পশ্চাতে উহাদিগের নিয়ামক 

যে এক অব্যক্ত শক্তি বিছ্ভমান রহিয়াছে, অনেক খষির মনেই সে 
ভাবের উদয় হইয়াছিল । উপনিষদযুগে ইহাকে কখন আত্মা কখন ব্রহ্ম 

নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । ইহাকে জানাই ছিল পরম পুকষার্থ। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্জবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়াছেন,_-এই 
আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য”, এই শ্ুতিবাক্য হইতে 

ব্রন্মের সবিশেষ নিবিশেষ উপাধি সমন্বিত নানারূপ জটিল দার্শনিক 

প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, এবং জীব, জগত ও ব্রঙ্গ এই তিন তত্ব সম্থন্ধে 
নান! মত ও ইহাদিগের সমন্বয়ের প্রয়াস রহিয়াছে। দেখ। যায়, উপনিষদ- 

যুগের পূর্ব হইতেই বৈদিক দেবতাসকল ক্রমে লোকদৃষ্টির অন্তরালে 
সরিয়। যাইতেছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় তখনও ছুইটী দেবতা, রুদ্র ও 

বিষু, জনসাধারণের অন্তরে তাহাদের প্রভাব বিস্তারে ক্ষান্ত হয় নাই। 
নানারূপ বিদ্বসন্কুল প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া! মানবকে 

জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হয়। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক 
সকল অবস্থার মুলে রুদ্রের কোপ বিষ্ভমান রহিয়াছে এই বিশ্বাস 

হইতে তাহার ক্রোধ অপনয়ন ও প্রসন্নত। লাভের জন্য অহরহ তাহার 

শরণাপন্ন হওয়৷ প্রয়োজন । যখন ক্রোধান্বিত অবস্থ! তখন তিনি 

রুদ্র, প্রসন্ন অবস্থায় তিনি শিব-শঙ্কর | 

যজুর্ণেবদের শতকরুদ্রীয়তে তাহার উদ্দেশে এক প্রার্থনামন্ত্রে 

এই ভয়বিমিশ্র কল্যাণময় রূপের সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া 

যায়। 
মন্ত্রটি :-_ 

ও পিতা নোহসি, পিত| নে| বোধি, 
নমস্তেহস্থ মা মা হিংসি। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৯ 

বিশ্বানি দেব সবি'তদ্বরিতা'নি পরাম্ুব, 

যন্তদ্রং তন্ন আস্তুব। 

নমঃ শস্তবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ 
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ 

তুমি আমাদের পিত। ! পিতৃরূপে আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষ! দেও, 

তোমাকে নমস্কার, আমাদিগকে ছিংস। ( বিনাশ ) করিও ন|। 

হে দেব! পাপ সকল মাঞ্জন! কর, যাহ! আমাদের জন্য ভদ্র তাহা 

বিধান কর। তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সখ ও কল্যাণের আকর, 

কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার । 

শ্বেতাশ্মতর উপনিষদে এই রুদ্র শিবমুন্তির নানা ভাবে স্তুতি বন্দন। 
রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রচ্দ সম্পর্কে প্রাচীন উপনিষদ- 

গুলির সবিশেষ ও নিবিবশেষ বাদের জটিল আলোচনাগুলির 

স্থানে এই উপনিষদে রুদ্র শিব সোপাধিক ব্রঙ্গ ব। ঈশ্বর । বেদে 

বিনি ব্রঙ্গ, উপনিষদ ্াহাকে পরমাক্সারূপে জানিয়াছিলেন, পরব্তা 
ইতিহাস ও পুরাণের যুগে তিনি. ভল্তের ভগবান। আধ্যাত্মিক 

চিন্তাধারার এই যে বিকাশ, শ্রেতাশ্বতর উপনিষধদে তাহার যোগসূত্র 

সন্গিবদ্ধ রহিয়াছে । বস্তুতঃ পৌরাণিক ভক্তিধর্মের অস্কুরের উদ্ভব 

হইয়াছে এই উপনিষদের মধো, এবং যে সকল আধাস্িক তত্ব বা 

চিন্ত। ধারার সমষ্টি লইয়! ঈপ্বর ( 1১515011%] 0০ ) শব্দের স্যষ্টি 

তাহার সমুদয়ই এই গ্রন্তে দেখিতে পাওয়। যায়। ইহাকে অবলম্বন 

করিয়। শৈবধন্মের স্গি। 
শেতাশ্সতর উপনিষদে স্থগ্রি সম্বন্ধে বিশেষ দার্শ নিক তন্ব রহিয়াছে । 

প্রথম অধ্যায়ের ১ম শ্রোকে প্রধান বিকারন্ঘভাব, আত্মা অবিকারী 

এরূপ নির্দেশ করিয়! বল। হইয়াছে সকলের প্রভু হল্স বিকারী প্রধান 

ও অবিকারী ( জীবাক্ম। ) উভয়ের শাসক। সাহার চিন্তন ও উপাসনা 
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বারা তাহাকে জানিতে পারিলে অজ্ঞান নিবৃন্তি হয়। ইহার সঙ্কেত 

বল! হইয়াছে ; 
স্বদেহমরণিং কৃত্ব। প্রণবং চোত্তরারণিম্ 

ধ্যান নিম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্িগুঢ়বৎ ॥ ১৪ শ্লোক। 

নিজের দেহকে অরণি ( অর্থাৎ ঘর্ষণ দ্বার! অগ্ন,াৎপাদনার্থ যে কাষ্ট, 
সেইরূপ ) করিয়া, এবং প্রণবকে উন্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ ঘর্ষণ 

অভ্যাস দ্বারা সাধক (অগ্িবৎ) নিগুঢ দেবকে ( ঈশ্বরকে) দর্শন করিবে। 
তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় ও ৩য় শ্লোকে বল! হইয়াছে জগতের শা*ন- 

কর্ত। ও নিয়ামক এক রুদ্র ভিন্ন আর কোন দ্ধিন্তীয় দেবতা নাই, তিনি 

জগতের সি ও পালনকর্তা । প্রলয়ে তাহাতেই সকল সংহত হয়। 

তাহার মুখ ও চক্ষু সর্বত্র বিছ্বমীন রহিয়াছে, সর্বত্র তাহার বাহু, 

সর্বত্র তাহার পদ, সেই এক দেবত! আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া 
মনুষ্যাদিতে বাহু ও পক্ষ্যাদিতে পক্ষ সংযোগ করেন । 

ঘর্থ শ্লোকে বল। হুইয়াছে, তিনি দেবতাদিগের জন্ম ও শক্তি হেতু, বিশ্বা- 

ধিপতি, মহষি (সর্ববজ্ঞ) রুদ্র, তিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উত্পাদন করিয়া- 

ছিলেন। তদন্তর প্রার্থনা--“তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রধান করুন”। 
পরবর্তী দুই শ্লোক রুদ্রকে গিরিশন্ত ও গিরিত্র এবং প্রলয়ঙ্কর 

বজরূপ অস্ত্রধারণকারী বলিয়া, প্রার্থনা করা হইতেছে £-- 

“তোমার যে মঙ্গলরূপা, অঘোরা ( অভয়!) পুণ্যপ্রকাশিণী শান্তময়ী 

তন্ন ( শিবতন্ু ) তৎসহকারে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার 
হস্তে ধৃত প্রলয়ের অস্ত্র এ যে ধনু ( অর্থাৎ বজ্জ ) ধারণ করিয়া আছ 
আমাদের জন্য উহাকে মঙ্গলকর কর। 

গিরিতে থাকিয়া স্থখ বিস্তার করেন এই অর্থে গিরিশন্ত। গিরিত্র 

ধিনি গিরির রক্ষক। (গিরৌ তুঙ্গাধিকরণেন্থিত্বা স্থখং তনোতীতি 
গিরিশন্ত-_গিরিস্থ মুখ,বিস্তারক ) 
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খথেদের ১০ম মণ্ডলের ৮১ সুক্তের ২য় ও ৩য় খক্ অবলম্বনে এই 
শ্নোকগুলি রচিত হইয়াছে । বেদে ধযাঁহাকে বিশ্বকর্মা বলা হইয়াছে 
এখানে তিনি রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন, এই যাহা প্রভেদ। বস্তুতঃ 
প্রকৃতির শান্ত ও রুদ্র মুত্তির নিয়ামক নানা দেবত'র চিন্তন হুইতে 

তাহা'্গের পশ্চাতে এক মুল শক্তির বিছ্বমানত! ষে কোন কোন খষির 

মনে উদয় হইয়াছিল, খখেদের নানাস্থানে তাহার প্রম!ণ পাঁওয়। যায়। 
খধিগণ নান। প্রকার নাম দিয় সেই দেবতাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। এই উপনিষদে সেই সকল মন্ত্রকে একত্র গ্রথিত করিয়৷ সেই 
এক দেবতাকে রুদ্র নামে অভিহিত করিয়া! তাহাকে ঈশরদিগের 

পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগের পরম দেবতা, প্রভুদিগের প্রভু, শ্রেষ্ঠ 
(অর্থাৎ ছিরণ্যগর্ভ ) হইতেও শ্রেষ্ট এবং ভুবনেশ্বর এবং সমুদয় জগতের 
একমাত্র ব্যাপক ঈশর ( বিশ্বস্তৈকং পরিবেিতারং ঈশং) বলা হইয়াছে । 

চতুর্থ অধ্যায়ে তাহ।র এই একেশ্বর্ধ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া 
ব্ল। হইয়াছে এই দেবত। স্বরূপে এক ও বর্ণহীন হইয়াও নানা 

শক্তিযোগে অনেক বিষয়ের স্থগ্তি করেন তাহা হইতে জগতের 

জন্ম, তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই প্রজাপতি, যাহ! কিছু সবই 

তিনি। তিনি দেবতাদিগের জন্ম ও শক্তির হেতু, বিশ্বাধিপ, সননিজ্ঞ | 

কেবল এই সকলেই তিনি পর্যাপ্ত নহেন? এই বিশ্বকণ্মা মহাস্থা। 
দেবতা! সর্ববদ। সকলের হৃদয়ে সনিবিষ্ট আছেন । ( এম দেবে! বিশ্বকর্মা 
মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সনিবিষ্টঃ )। 

তিনি সংশয়রহিত নিশ্চরাক্সিক! বুদ্ধি ও সম্যক দর্শনরূপ মনন দ্বার 
অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন। এই উক্তি দ্বার! উপাস্য উপাসক 
তব্ব পরিষ্কার রূপে ফুটাইয়! তোল! হুইয়াছে। এবং তাহার সহিত 
আমাদিগের যে এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা জ্ঞাপন করার জন্য খগেদের 
১ম মণ্ডলের ১৬৪ সুক্তের ২০শ খক্ উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
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মন্ত্রটা__. 
ছা স্পর্ণ সযুজ। সখায়| সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্তনশ্ননন্যোহভিচাকশীতি ॥ 

একই বৃক্ষ ( অর্থাৎ শরীর ) আশ্রয় করিয়া ঢুইটী পক্ষী পরস্পর 
যুক্ত ও পরস্পরের সখারূপে রহিয়াছেন। তীহাদের মধ্যে একজন 

মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন আর একজন স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া কেবল দর্শন 
করেন। ইহাদিগের প্রথমটা ভীব দ্বিতীয়টা ঈশ্বর । 

পগেদের এই মন্ত্রটি মণ্ডক উপনিষদেও উদ্ধৃত হইয়াছে এবং 
উভয় উপনিষদেই ইহার সহিত আর একটা মন্ত্র যোজিত 
হইয়াছে, তাহা এই £-_ 

সমানে বুক্ষে পুরুষে। নিমগ্গোহ- 

নীশয়া শোচতি মুহামানঃ 

জুষ্টং যদ পশ্যতান্যমীশ- 
মস্ত মহ্মানমিতি বীতশোকঃ ॥ (81৭) 

“একই বৃক্ষে পুরুষ অর্থাৎ জীব নিমগ্ন (আসক্ত) থাকিয়! 
দ্রীনতাবশতঃ শোকে সন্ভাপিত হয়। যখন সে আপন। ব্যতীত সেবা- 

পরিতুষ্ট ( অপরকে ) ঈশ্বরকে দর্শন করে তখন ই'হারই সে মহিমা 
তাহ। জানিয়া বীতশৌক হয়।” এই মন্ত্রট বারা উপনিষদ্যুগের 
চিন্তাধারার এক বিশেষ পরিণতি সূচিত হইতেছে । ইহা! কন্মনফল- 

বাদ, ঝা কণ্্ন হইতে বন্ধনের ্স্থিবাদ ৯ বৈদিকযুগে ধর্ম, অথ ও 

৯. বুহ্দারপ্যক উপনিমদে আত্ভাগ-যাজ্জবন্কা সংবাদে উক্ত হইয়াছে 
আরর্তভাগ যাল্ধবন্ক্যকে প্রশ্ন করেন, মৃত্যুর পর পাঞ্চভৌতিক জড়পিগু 
দেছ নিজ নিজ উপাদানে প্রতিগমন করে বুঝিলাম, দেহী কোথায় যায়? 

উত্তরে যাজ্ঞবন্ধা বলেন, দেহী কন্মকে আশ্রয় করে। এই কন্মরকে আশ্রয় হইতে 

ংসারে পুনরাগমন অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অধীন হওয়1| বর্গ সাক্ষাৎকার লাভ; 

ই হইতে যুক্ত হইবার একমাত্র উপায়। 
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কাম ছিল আকাঙ্ক্ষার বিষয়__উপনিধদযুগে এই ত্রিবর্গের সহিত 
চত্রর্থ মোক্ষ সংযোজিত হইয়। তাহা পরম পুরুষার্থরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করিয়াছে । ইহা লাভের একমাত্র উপায় ইশ্বর- 

সাক্ষাৎকার । ্ 

বেদমন্ত্রে জীবাত্না ও পরমাজ্স। একই বৃক্ষে অর্থা২ একই দেহে 

সখারূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়! একত্র অবস্থিত রহিয়াছে । 
তাহার! উভয়েই নিত্য ও স্ত্পর্ণ। স্থপর্ণ বিশেষণ দ্বারা ইহাদিগকে 

বিচিত্রবর্ণে অনুরঞ্জিত ক্ষীণদেহ, স্থুতরাং অতিদ্রতগামী বেগবান্ পক্ষীর 

সহিত তুলন| করা হইয়াছে । ইহ! দ্বারা বুঝান হইয়াছে জীবাত্বা 

ও পরমাত্স! উভয়েরই অব্যাহত গতি । কিছুতেই এই গতির অবরোধ 

ঘটিতে পারে না। আত্মজ্ানবিদুড মোহে সমাচ্ছন্ন জীবাত্বা। সম্বন্ধে 
ইহ কিরূপে পরয়োজা হইতে পারে ? কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে 

পরিক্ষারই বলিতেছেন, “বিস্তমোহে বিনুঢ় অজ্জনরূপ তম দ্বারা 

আচ্ছন্ন ভ্রান্ত জীবের নিকট পারলৌকিক বিষয় প্রতিভাত হয় না। 

এ লোকও নাই, পরূলোকও নাই এরূপ যে মনে করে, সে পুনঃপুনঃ 

আমার বশতাপন্ন হয়_( অর্থাৎ একবার জন্ম, "তাহার পর মা, 

পুনরায় জন্ম ও মৃত্যু-_সংসারে ঠাহার এই গতাগতি চলিতে থাকে )। 

এই অবস্থ। এবং তাহা হইতে মুক্তিল।ভের উপায় নির্দেশক 
দ্বিতীয় মন্ত্রট যোগিত হইয়াছে। ক্জীব দানত|। বশতঃ শোকে 
মুহামান্ হয়” দেহে আম্মবুদ্ধি স্থাপন দ্বার! ইহার প্রতি যে আসক্তির 

স্ঠি তাহ। হই/ত তাহার এই দুর্দশ। উপজাত হয়, কিন্তু যখন সে 

স্বভাবে অবস্থান করে তখন পরণাক্সার ন্যায় সেও মে অপ্রতিহত 

গতিবিশিন্ট তাহ। জানিতে পারে। এই অপ্রতিহতন্বের কারণ কেনন। 
জীব ঈশ্বরেরই মহিম।। ঈশ্বরের স্বরূপেই তাহার স্বরূপ, নেহাস্্াবুদ্দি 

হইতে যখন ইহা! আচ্ছন্ন হইয়।; পড়ে, তখন তাহার শোকে 
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মুহমান অবস্থা। আত্মঙ্ঞান-বিমুচ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ অবস্থা 
অবস্থস্তাবী ৷ এই দুঃখ দৈন্য হইতে অন্তরের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয় এবং তাহা হইতে পরমান্মার প্রতি তাহার প্রীতি সহকারে 
সেবার আগ্রহ জন্মে এবং এই সেবাপরিতুষ্ট ( জুষ্ট ) ঈশ্বরের দর্শন 
লাভ করিয়। বীতশে।ক হয় অর্থাৎ সেও ধে জীশ্বরেরই মহিমা, স্বরূপে 
তাহারই স্বরূপবান্ অবিচ্ছে অংশ এবং তাহার সহিত নিত্য যুক্ত 

ইহা জানিতে পারিয়। সিদ্ধমনোরথ হয় | প্রীতি সহকারে ভগবদারাধনায় 
সকল বাধাবিদ্প অতিক্রম করিয়। জীব পুনরায় তাহার আপন স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

একমাত্র রুদ্র জগতের শাসনকর্ত। ও নিয়ামক, ইহার স্যষ্টি ও 
পাঁলনকর্ত। এবং তিনিই দেবতাদিগেরও স্থ্টি ও শক্তিহেত্র। এই 
স্থগি-রহস্য কি তাহ! ব্যক্ত করা হইয়াছে ;- 

“মায়ান্্ প্রকৃতিং বিদ্ান্মায়িনন্থ মহেশরম্” 

প্রকৃতিকে মায়। বলিয়। জানিবে। যিনি মায়ী অর্থাৎ মায়াধাশ 

তিনি মহেশর। রুদ্র এখানে মহেশ্বর | এখানে মায়াশব্দ কুহক নহে, 

ইহা ভগবতশক্তি যাহ! হইতে অঘটনঘটন পটিয়সীরূপে মানব বুদ্ধির 
অনধিগম্য অতীব বিম্ময়করভ!বে এই বৈচিত্রাপূর্ণ জগতের প্রকাশ 
পাইতেছে। এই তন্বটি খগেদে দৃষ্ট দুইটি মন্ত্রের অনুসরণ ক্রমে 
রচিত হইয়াছে.--একটী £য় মণ্ডলের । মন্থর্ট $-__ 

“রূপং রূপং মঘব| বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরি সাং” (-৫৩-৮) 

মঘবা-ধনাধীশ অভীষ্টবর্ধী অর্থাঙ সর্ববশক্তির অধীশ্বর ইন্দ্র নিজের 
শরীর হইতে মায়। করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। অপরটি ৬ষ্ঠ 
মণ্ডলের ৪৭ সুক্তের ১৮ খক্, দুষ্টা ভরদ্বাজপুত্র গর্গ খষি-_ 
মন্ত্রট-_-রূপ* রূপং প্রতিরূপে। বভুব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। 

ইন্দ্রে। মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্ত হাস্য হরয়ঃ শত। দশ ॥ 
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সমস্ত রূপের (অর্থাৎ দেবতাগণের ) প্রতিনিধিভূত ইন্দ্র 
বিবিধ দেহ, বিবিধ মুর্তি ধারণ করেন, এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহু 

করিয়া তিনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হুন। তিনি মায়া দ্বার! 
বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হয়েন। কারণ, 

তাহার রথে সহজ অশ্বযোজিত আছে অর্থাৎ ইনি সহজতর ইন্দ্িয়বৃত্তি 
দ্বারা সহজ বিষয় গ্রহণ করেন। যাহা কিছু সকলই তিনি, তরতিরিক্ত 

আর কিছু নাই__এই ভাবার্থ। 
এই যে মায়াধীশ মহেশ্বর, এই শ্রুতির ৪র্থ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে 

তাহাকে শিব বল৷ হুইয়াছে, তিনি পরমাত্মা, খষি তাহাকে এখানে দেব 
নামে অভিহিত করিয়াছেন । 

এই গ্রন্থের আরম্তেই প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছে; ব্রঙ্গ কি 
কারণ? আমর! কোথা হইতে জন্মিয়াছি? কি কারণে জীবন ধারণ 

করিতে সমর্থ হইতেছি? 'প্রলয়কালে কোথায় থাকি ? কি কারণে 
আমর! স্থখ ছুঃখ বিষয়ে ব্যবস্থা করতঃ বর্তমান থাকি ? কাল, পদার্থ 

সমুহের স্বভাব, নিয়তি, আকশ্মিক ঘটনা, ভূতসমূহ অথব! পুরুষ কি 
কারণরূপে চিন্তনীয় ? 

ইহাদের কোন কিছুই কারণরূপে চিন্তনীয় হইতে পারে না; 
ইহাদের সংযোগও কারণ নহে, কেনন| সংযোগ আত্মসাপেক্ষ এবং 

আত্ম! (জীব)) নুখছুঃখের অধীন বলিয়া স্ষ্ট্যাদি কার্যে 
অসমর্থ । 

যুক্তি ও বিচার দ্বারা যখন এই রহস্যের সমাধান হইল না, তখন 
তাহার৷ ধ্যাননিমগ্ন হইলেন এবং ইহার ফলে তীহাদের সত্য- 
সাক্ষাৎকার হইল £__ 

তে ধ্যানযোগাম্ুগতা অপশ্যন্ 

দেবাস্শক্তিং স্ব গুণৈনিগুটাম্। 
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যঃ কারণানি নিখিলানি তানি 

কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্টত্যেকঃ ॥ 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য হইতে সমুদ্ভূত যে ভূত বিষয়সমূহ, 

তাহ৷ দ্বারা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুতরাং সাধারণের অপরিজ্ঞাত পরমেশ্বরের 

যে অধীন শক্তি সেই ধ্যানপরায়ণ খধিদিগের নিকট তাহ। প্রকাশিত 

হইল তীহারা আরও দেখিতে পাইলেন, সেই অদ্বিতীয় দেবত! কাল ও 

আত্মা! সম্থলিত ব্দভাব গ্রভৃতি পূর্বোক্ত কারণসমূহকে নিয়মিত করে। 
এই দেবাত্মশক্তি, রুদ্র, শিব প্রভৃতি যত সব নাম সকলই তাহার 

বিশেষণবাচক শব্দ । ইনি স্ত্রী নন, পুরুষ নন, নপুংসকও নন। 
“নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসক$” (৫--১০) 

তিনি স্বরূপে ণিক্ষল অর্থাত শিরবয়ব, নিক্ষিয়, শান্ত, নিবন্ধ, 
নিঙ্গলঙ্ক, অমবতের পরম সেতু ও ইঙ্গনদপ্ধ দীপ।মান অনলসদৃশ ৷ 

(নিক্ষলং নিক্ষিয়ং শান্তং নিরবগ্ভং নিরঞ্জনম | 
অমৃতন্যপরং সেতুং দগ্গেক্ধনমিবানলম্। ( ৬---১৯) 

এত সব লক্ষণবিশিষ্ট এই যে দেব তিনি বিশ্বষ্ট|, মহান আগ্মা, 
সর্ববদ। প্রাণীগণের হৃদরে সম্নিবিন্ট আছেন, হাদয়, মন ও বিবেক দ্বার! 
তিশি অভিক্রিপ্ত (অর্থাৎ অভিমুখীকৃত) হন, অনুকূল হন, সেব৷ পরিদৃষ্ট 
হন। ফাঁহারা ইহ। জানেন ত্রাহারা অমুত হন।” 

“এষ দেবো! বিশবকম্ম। মহান্।, সদ। জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ | 
হৃদ! মণীষ! মনসাভিক্-প্তে। য এতদ্বিছ্রমৃতান্তে ভবন্তি | 
তদনন্তর সৃষ্টি সন্ধন্ধে খগ্সেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সুক্তে যে 

অপুর্ব দার্শনিক তত্বের বর্ণনা-_তাঁহা। অবলম্বন করিয়। শ্র্ঘতি এই মন্ত্র 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 

“যদা২তমন্তন্ন দিব! ন রাত্রি- 
নন সন্ন চাসংক্ছিব এব কেবলং। 
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তদক্ষরং তত সবিতুর্বরেণ্যং 
প্রজ্ঞ। চ তন্মাঁৎু প্রস্যতা৷ পুরাণী ॥ 

বেদের সুক্তে মাত্র সাতটি মন্ত্র। তাহার প্রথম তিন মন্ত্রের 

অনুবাদ-_- 

২কালে যাহ! নাই ( অসৎ ), তাহাও ছিল না, যাহা! আছে (সৎ) 
তাহাও ছিল ন1--স্থুল, সুক্ষা যত সকল বস্ত লইয়া! এই জগৎ প্রপঞ্চ 
তাহার কিছুই ছিল ন।। পৃথিবী ও ছিল না, অতি দুর বিস্তার ব্যোম 
অন্তরিক্ষ ও ঢালোক কিছুই ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? 

কোথায় কাহার স্থান ছিল £ (১) 

তখন মৃতাও ছিল ন| _-অমরঙও ছিল না। রাত্রি ও দিনের 
প্ররভেদ ছিল ন|, কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহায়ত! বাতিরেকে 

আত্মামাত্র অবলম্বনে স্বরূপে আপনাতে আপনি মাত্র ডিলেন। তিনি 

বাতীত আর কিছুই ছিল ন|| (২) 

বায়ুর সহায়তা বাতিরেকে আপনাতে আপনর অবস্থিতি দ্বার| অণ্ড 

মধো যেরূপ প্রাণন কার্ধা চলে তেমন অবস্য। বুঝাই তেছে। 
তম দ্বার তম আবৃত ছিলি, সমস্ত চিঙ্গ বঞ্ছিত ও চতুদ্দিক 

জল দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। অবিগ্ভমান বস্তু দ্বার। সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন 

ছিলেন। তপস্য। গ্রাভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। (৩) 
প্রথম ঢুইটি মন্ত্র সৃষ্টির পুর্নাবস্থার বর্ণন| | দ্বিতীয় মন্ত্রটি হইতে 

খষির অন্তরে যে স্থষ্টির পূর্বে পরমাত্মার বিছ্যমানতার অনুভব হইয়াছিল 
তাহ! সুস্পষ্ট । তৃতীয় মন্ত্রে বল! হইয়াছে “তম দ্বারা তম নিগুঢ় 
ছিল” । শ্রুতি বলিতেছেন, “অন্ধকারের যখন অল্লত। হইল” (যদ 

অতম ) ইহা! দ্বার তাহার পূর্ববাবস্থা ঘোর অন্ধকারের যে অবস্থ| তাহ! 
বুঝাইতেছে। অন্ধকারের অল্লপতা হইতে স্গ্ির উদ্মোর্ীন অবশ্থ। 
বুঝাইতেছে। জ্ঞান শক্তির স্ফুরণ আরন্ত হইয়াছে কিন্তু এখনও 
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প্রকাশ হয় নাই, ইহা! হইতে অন্ধকারের অল্পতা৷ অনুভূত হুইতেছে। 
ইহার পূর্ববাবস্থার অন্ধকার ঘোর অন্ধকারের অবস্থ!। তাহা ধারা আবৃত 
থাকায় স্যষ্টির উন্মুখীন কালের অন্ধকার অনুভবগোচর হয় নাই। 

বেদের খষি ২য় খকে বলিতেছেন “সে সময় রাত্রি দিনের পরিচায়ক 

কোন চিহ্ন ছিল ন|। শ্রুতি বলিতেছেন__“ন দিব। ন রাত্রি” সে 

সময় দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল ন।-_“যে সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে 

দিবারাত্রির উদ্ভব, ইহাদের সে সময় স্থঠিই হয় নাই, দিব! রাত্রির 
চিহ্ন থাকিবে কোথায় ? শ্রতিতে যে অতম শবের প্রয়োগ তাহা 

হইতে ব্রঙ্গের ঈক্ষণ অবস্থা-প্রজ্ঞ। বুঝায় । 
স্বধ।! শব্দ জলবাচক, পিভৃলোকের উদ্দেশ্টে প্রদন্ত জলপিগু । 

দ্বিতীয় বেদমন্ত্রে স্বধ! শব্দের প্রয়োগ আছে, শ্রুতি ইহার স্থলে “প্রজ্ঞা, 

শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ( প্রজ্ঞা! চ তম্মা প্রস্থত! পুরাণী )। নিরুক্তের 

ব্যাখ্যাকার স্বধা শব্দের বুযুণ্পত্তি করিয়াছেন স্ব--আত্ম। পরাত্মা, 
তাহাকে ধারণ করেন, সর্বত্র প্রকট করেন। পরাজ্মাই সমগ্র জীব ও 

জগতে প্রজ্ঞারূপে প্রকাশিত হন-_ এজন্য পরাজ্মাকে প্রজ্ঞাবান্, 

প্রাজ্ঞ বল। হয় । আর্গত এখানে স্বধা শব্দের প্রতিশব্দরূপে প্রজ্ঞা শব্দ 

ব্যবহার করিয়াছেন “তাহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রস্থত হইয়াছিল” ইহা! 

ত্বারা “আমি আছি” এই চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি হইয়াছিল বুঝায়। 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই তত্বটি এভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, 

“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্ানমেবাবেৎ অহং ব্রহঙ্গাস্মেতি। তস্মাৎ 
তু সর্ববমবভৎ” । ( ৩-৪-৯) 

পুর্বেব অর্থাৎ নামরূপে এই জগ প্রকাশের পূর্বেব একমাত্র ব্রহ্ম 

ছিলেন। তিনি আপনাকে জানিলেন আমি ব্রঙ্ধ আছি” তাহা হইতে 
সমুদয় উৎপন্ন হইল। এক্রক্গ বা ইদমগ্র আসীৎ” ইহা ২য় খকের 
বণিত অবস্থাকে নির্দেশ করে। ইহা সেই চৈতন্য স্বরূপ আত্মার 
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সর্বপ্রকার ভেদরহিত অখণ্ড একরসরূপে বাঁযুরহিত প্রাণন মাত্র 
অবলম্বনে আপনাতে আপনি ক্ষেশ্ধল (অদ্বিতীয়রূপে) ছিলেন এরূপ 

বুঝায়। 

“তদাত্বানমেবাবে অহং ব্রক্ষাম্মীতি” তিনি আপনাকে জানিলেন 

আমি ব্রহ্ম আছি, ইহা! হইতে তিনি যে সত্যং, জ্ঞানং, বর্ষ, এভাব 

প্রকাশ পাইতেছে। তদনন্তর তাহাতে শক্তির প্রকাশ, “তদৈক্ষত 

বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি”। পরবর্তী তিনটি খঙ্মন্ত্রে (৩, ৪, ৫ খক)। 
স্গ্রির ক্রম বণিত হইয়াছে। ূ 

তপন্যার প্রভাবে সেই একবস্ত জন্মিলেন ( ৩য় খক্) 

প্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হুইল অর্থাৎ তম উপহত 
চৈতন্যে স্থজনেচ্ছ। উত্পন্ন হইল, তাহা হইতে সর্বব প্রথম উৎপত্তির 
কারণ নির্গত হইল ( ধর্থ খক )। 

রেতোধ। পুরুষের উদ্ভব হইল, মহিমাসকল উন্তব হুইল, 

উহ্থাদিগের রশ্মি সর্বত্র প্রসারিত হইয়া বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ 

ঘটিল। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এই শ্যগ্টিতত্বের ব্যাখ্যা 

সেই (দ্বিতীয় খঙমন্ত্রে বণিত এক বস্থু ) ইচ্ছ। করিলেন, আমি 

বহু হইব, আমি জন্মিব (প্রাদুভূতি হইব)। তিনি তপ করিলেন, তিনি 

তপ করিয়া যাহ। কিছু সকল স্থজন করিলেন; স্থণ্টি করিয়! তাহাতে 
অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। 

সোহকাময়ত বহু হ্যাং গ্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। 

স তপস্তপ্ু1 ইদং সর্ববমস্থজত | যদিদং কিঞ্চ | (২। ৬1২1১) 
তত্্ষ্ট। তদেবানুপ্রাবিশু। 

তদনন্তর এই শ্রুতি বলিতেছেন-__ 

“অসদ্বা ইদমগ্র আসীু। ততে। বৈ সদজায়ত। তদাক্সানং 
স্নয়মকৃরুত” । (২। ৭1১) 
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এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল। সেই অসৎ হইতে সৎ হইয়াছে। 
তিনি আপনাকে আপনি করিলেন 1” 

ইহার ভাঁব--এই দৃশ্যমান জগ পুর্বে অদৃশ্ঠা ছিল, অব্যক্ত. ছিল, 
ব্রঙ্গ সহ অবিভক্তভাবে বিষ্ভমান ছিল, ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল ন|। 

অনন্তর সণ হুইল-ব্যক্ত হইল নাঁমরূপে বিভক্ত হইয়া! প্রকাশ পাইল। 

কিরূপে প্রকাশ পাইল, তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিলেন। 

এই যে আপনাকে আপনি প্রকাশ করা উক্তি, ইহার মধ্যে তাহার 

শক্তির বিদ্মানত। বুঝাইতেছে, শক্তি ও তিনি যে অভিন্ন তাহাও 
নির্দেশ করিতেছে । তিনি আপনার পর। ও অপরা প্রকৃতি হইতে 

আপনাকে বিভক্ত করিলেন । “আমি ব্রঙ্গ আছি” এই যে জ্ঞান তাহ! 

জগদ।কারে ভাসমান হুইল । - 

চতুর্থ খঙ্মন্ত্রে গ্রথম কামের আবির্ভাব হুইল বল! হুইয়াছে। ইহা 
সিশ্থক্ষাভাব, তদৈক্ষত বুশ্যাং প্রজায়েয়েতি ভাব। ইহা সেই আল্লার 

ঈশ্বরাবস্থা 
তৃতীয় খকে যে আছে “যদাসীঙপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং” শ্রুতির 

উক্তি “স তপোহতপ্যত” ইহ। ব্যক্ত করিতেছে তপশ্যার প্রভাবে প্রথমজ 

হিরণাগঞ্ অবস্থা । ইহ! ছ।র! সুন্গম স্যগ্টির বীজ সিঞ্চন বুঝাইতেছে। 
এই খকে যে “তুচ্ছ।” শব্দের প্রয়োগ আছে (তুচ্ছ্যেনাভপিহিতং) 

এই তুচ্ছ্য!, তমঃ ও মায়া একই অর্থ বহন করে। তম উপহত চৈতন্যে 
মায়ার সাক্ষাণকার ঈশ্বপ ভাব-__ইহা' দ্বারা যখন বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা প্রায় আচ্ছন্ন 
হবার অবস্থা! তখন হিরণ্যগন্ঠু ভাব। মায়ার তন্ময়তা হইতে বিরাটভাব 

ঘটে-_ইহাই জগদাকারে ভাসমান অবস্থা । দ্বিতীয় খঙমন্ত্রে_-“সেই 
একমাত্র বস্তর বায়ুর সহকারিত৷ ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে 
বর্তমান থাকা, এবং তৃতীয় খকে চতুদ্দিক জ্লময় এবং তাহার মধ্য 

হইতে তপশ্থার প্রভাবে হিরণাগঞ্ঠের উল্লেখ রহিয়াছে । এই মন্ত্রে 
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তপসঃ শব্দের ব্যবহার আছে। ইহ! দ্বারা তাপ (1162) ও বুঝায় 
তৈত্তিরীয়ের উক্তি “স তপস্তগু ইদং সর্ববমস্থজত”। ইহা হইতে তাপও 
যে স্থপ্টির এক মুল উপাদান তাহ] বুঝ|য় এবং তাপ ও জল 
(17681 2110 111019005 ) হইতে বিশ্বভুবনের উদ্ভব ও স্থিতি 

ঝঙ্মন্ত্রগুলি হইতে এই দার্শনিক তত্বের সন্ধান পাওয়া যার। তাপ 
পৃথিবীতে অগ্নিরূপে অন্তরীক্ষে বিদ্বাত্রূপে এবং ছ্যলোকে সূর্য্যরূপে 
অবস্থিতি করে। অন্তরীক্ষ প্রদেশে সূর্যকিরণে অবস্থিত বাম্পসমুদ্রে 

বিছ্যুতৎরূপে ইহার প্রকাশ হয় কিন্তু ইহা সর্বত্রই প্রচ্ছন্নভাবে 
অবস্থিত থাকিয়া জগতকে ধারণ করিয়। রহিয়ছে। বারিধারার মধ্যে 

অবস্থিত থাঞ্চয়। তাপ পৃথিবীবক্ষে পতিত হইয়া শিকড় সাহাযো 
বৃক্ষাদির জীবন রক্ষ। করে। মনুষ্য ও অপরাপর গ্রাণীজগতের তাপই 
জীবনীশক্তি, তাপ অন্তহিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু । সোমরসও 
অগ্নিরই নামান্তর । চন্দ্রকিরণকে আশ্রয় করিয়! যে শিশিরনিপতিত 

হয় _তাহ! জলরূপী অগ্নি। 

তিশ্ডিরি শ্রুতির যে উক্তি “ততস্থন্ট। তদেবনু প্রাবিশহ” ইহাই 
তাহার মন্ত্র । প্রাচীন গ্রীকদর্শন স্যগ্ির সহজ সহত্স বশুসর পুর্বেন বৈদিক 

ধষিদিগের ০৮৪ ৪ আবিঙ্গার বস্থুরই বিম্ময়াবহ (১)। রি সম্বন্ধে 

১। বেদক সৃষ্টিতে এই দশমিক তত সন্বথ যানি এরূপ মন্তব্য 

প্রক1শ করিয়াছেন 2 
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খথেদের অন্তর্গত এতরেয় উপনিষদেও এক বর্ণনা আছে ইহাঁও এ 
বেদমন্ত্রগুলির ব্যাখ্যান্বরপ । 

“আত্মা বা! ইদমেক এবাগ্র আসীগু। নান্যৎ কিঞ্চন মিষ। 
স ঈক্ষত লোকান্ নু স্জা ইতি। স ইমাল্লোকানহজত |” 

এই শ্রুতি মধ্যে স্থষ্টি সম্বন্ধে খঙ্মন্ত্রগুলির পর পর সব কয়টা 
অবস্থাই দৃষ্ট হয়__“নান্যৎ কিঞ্চন মিষ” আর কিছুই ক্রিয়াশীল ছিল 
না--শক্তির কাধ্য তখনও আরম্ত হয় নাই, আত্মা! বা! ব্রন্মের ঈক্ষণা- 
বস্থা, জ্ঞানের সামাগ্য স্ফুরণ হইতেছে মাত্র। লোকান্ মু স্জ! ইতি। 

লোকসমুহ স্থজনকরি কিন! এই সম্বন্ধে ইচ্ছ! প্রকাশ করা অবস্থা 
সষ্থির উন্মুখীন্ অবস্থা! ইহা! শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে বণিত “্যদ|হতমন্তন্ 
দিব। ন রাত্রি” এই অবস্থ!। তাহার পর এই শ্রুতি বলিতেছেন-__-তখন 
সৎও ছিল ন|, অসওও ছিল না, একমাত্র শিবই বিদ্মান ছিলেন, 

এবং এই শিব হইতে পুরাণা প্রজ্ঞ। প্রশ্থুত হইয়াছিল । সু ও অসৎ 
বাচা নিখিল স্থুল সুক্ষম সমুদয় বস্ত সে সময় শিব ্বরূপ পরমাত্মার 
সঙ্গে অভিন্নভাবে বর্তমান ছিল তদতিরিক্ত আর কিছুরই প্রকাশ হয় 
নাই। বেদমন্ত্রের (২ খক্) ভাষায় একমাত্র তিনি বায়ুর সাহায্য ব্যতিরেকে 
আত্ম প্রজ্ঞাযোগে প্রাণবান্ ছিলেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 
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হইয়াছে জগতের অফ ও প্রলয় কর্তা শিব ভাব অর্থাৎ বিশ্বাস ও 
ভক্তিপুর্ণ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশিত হুন। ইহা দ্বারা তাহাকে 
সোপাধিক ব্রহ্গরূপে বিশেষিত করিয়। শ্রুতির খষি শ্বেতাশতর নিজের 
জীবনের স।ফল্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তপন্যা- 

প্রভাব এবং দেবপ্রসাদ ( ঈর্বরানু গ্রহ ) সাপেক্ষ। “তপপ্রভাবাদেব- 
প্রসাদাচ্চ” ( ৬-২১)। এই সোপাধিক ব্রহ্মকে %ধি শিব আখ্যা প্রদান 

করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি আত্মনিবেদন করতঃ বলিতেছেন-- 
“ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি 

ত্বং কুমার উত বা কুমারী । 
ত্বং জীর্ণ দণ্ডেন বঞ্চয়সি 

ত্বং জাতে! ভবসি বিশতোমুখঃ ॥ (81৩1৪ ) 

হে দেব! তুমি স্ত্রী হও, পুরুষ হও, তুমি কুমার হও, কুমারী হও, 
তুমিই বৃদ্ধ হইয়া! দগুধারণ পূর্বক স্বরূপাচ্ছদন কর (বঞ্চয়সি ), সকলের 
মুখ তোমার মুখ, অথচ তুমি জাত হও । 

অন্যত্র বল! হইয়াছে “তিনি স্ত্রীও নন্ পুরুষও নন্ নপুংসকও নন। 
যে ষে শরীর ইনি গ্রহণ করেন সেই সেই শরীর যোগে তিনি রক্ষিত 

হন। 
“নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ 
যদ্যচ্ছরীরমাদন্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥ ৫1১০ 

স্বরূপে তিনি অলিঙ্গ, খষি তাহাকে দেব নামে অভিহিত করিয়। 

প্রার্থনা! করিতেছেন,__ 
য একোহবর্ণো বুধ! শক্তিযোগ!- 

র্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। 
বি চৈতি চান্তে বিশ্মমাদৌ স দেবঃ 
স নো! বুদ্ধ্যা শুভয়! সংযুনক্ত,॥ (৪-১) 



৩৪ শৈবধর্ম বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

যিনি এক এবং বর্ণহীন, তিনি নিহিতার্থ ( অর্থাৎ তীহার অভিপ্রায় 

নিগুঢ ), যিনি বিবিধ শক্তিযোগে অনেক বর্ণ বিধান করেন, সেই দেব 
আদিতে সকল ব্যক্ত করেন (স্থষ্টি প্রকটন করেন ) অন্তে ( অর্থাৎ লয়- 
কালে) সকল সংহরণ করেন। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। 

পরবর্তী মন্ত্রে বল! হুইয়াছে__ 
তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রম, তিনিই 

শুক্র, তিনিই ব্রঙ্গ, তিনিই জল, তিনিই প্রজাপতি । 
ইহ ছ্বারা তাহার সর্বেবেশবরত্ব কথিত হইয়াছে । 
জগতের অ্রষী ও প্রলয় কর্ত।, ধিনি এখানে দেব নামে উক্ত 

হইয়াছেন, অন্যত্র (৫1১৪ ) তিনি শিব নামে কথিত হইয়াছেন। তিনি 

বিশ্বাস ও ভভ্তিপুর্ণ বিশুদ্ধ অস্তঃকরণে প্রকাশিত হন, তথাপি 

অন্তরে ব্রহ্মচ্ঞান স্ফুত্তির জন্য দেবপ্রসাদ ( ঈশ্বরানুগ্রহ) সহিত 
তপস্তা প্রভাবও থাক! প্রয়োজন ( তপঃপ্রভাবাদ্দেব প্রসাদাচ্চ )। 

উপসংহারে বলা হইয়াছে। 

যস্থ দেবে পর ভক্তি ধর্থাদেবে তথ! গুরো 
তঁস্যেতে কিতা হার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাক্মনঃ। 

ইহ। পরম গুহাতত্ব। যাহার “দেবে” পরাভক্তি জন্মিয়াছে এবং 

উপদেষ্টার প্রতি ও তদ্রপ গভীর শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাস আছে, তেমন ব্যক্তির 
নিকট ব্রক্মতত্বের নিগৃঢ় অর্থ উচ্ভাসিত হয়। 

শৈবগণ এই উপনিষদকে তাহাদের পক্ষ সমর্থনার্থ প্রমাণরূপে 
গ্রহণ করিয়। থাকেন এবং তীহাদের উপাস্য দেবতার বিভিন্ন নামের 

হ্যায় দেব শব্দ ও সেই কুদ্র-শিব অর্থই বহন করে এরূপ মনে করেন। 

ঞ্ীক্টভাষ্য ব্যাখ্যা শিবার্কমণিদীপিকাতে শ্রীমদপ্যয় দীক্ষিত এইমত 
সমর্থন করিয়া, বলেন-- 

“ধ্যানযোগানুগত হুইয়া তাহারা স্বগুণে নিগুঢ় দেবের আত্মশক্তিকে 
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দর্শন করিলেন । শক্তিমানকে আশ্রয় ভিন্ন শক্তির প্রকাশ সম্ভব নছে। 

এই যুক্তি বলে শৈবগণ “আত্মশক্তি” দ্বারা শিবের শক্তি ”অন্থিকাকে 
নির্দেশ করে এরূপ মনে করেন। 

সমগ্র বেদান্ত সাহিত্যে একমাত্র তবলকার ( কেন) উপনিষদে 

“উম] হৈমবতী”র নামোল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থে ব্রহ্মবিষ্ভাকে উম! বলা 
হইয়াছে, শৈবভাষ্যে উমাকে শিবপত্থী অন্থিকারূপে গ্রহণ করিয়া তিনি 

যেদেবের আত্মশক্তি তাহাকে “অদ্থিকাপতি” উমাপতি বলা হুইয়াছে। 
এই গ্রন্থে সেই “এক দেব” হুর, ঈশ, রুদ্র, শিব. মহেশ্বর, ঈশান 

প্রভৃতি বৈদিক রুদ্র দেবতার বিভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছেন, অধিকম্থ 
যজুর্বববেদে “শত রুত্রীয়তে রুদ্রের যে সকল নাম ও মহিমার বর্ণনা আছে 

তাহ! হইতে ৩টি মন্ত্র এই শ্ুতিতে উদ্ধৃত হুইয়াছে। 

যে! দ্েবানাং প্রাভবশ্চোন্তবশ্চ 

বিশ্বাধিপো রুদ্র! মহুধিত। 
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ববং 
স নো বুদ্ধ শুভয়! সংযুনত্ত, ॥ 

য| তে রুদ্র শিব। তনুরঘোরাশ্পাপকাশিনী | 
তয়। নস্তনুব! শন্ময়। গিরিশন্তাভিচাকশীছি ॥ 

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভম্্যস্তবে। 

শিবাং গিরিত্র তাং কুরু ম। হিংসীঃ পুরুষং জগৎ১ ॥ 
(৩৪, ৫৬) 

রুদ্র যিনি বিশ্বের অধীশ্বর, মহধি (সর্নবদর্শী ) দেবগণের উত্পন্তি ও 
এন্বর্ের হেতু, তিনি পূর্ববকালে হিরণ্যগর্ভকে জন্ম দিয়েছিলেন, 
তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন করুন। 

হে রুদ্র, হে গিরিস্থ স্ুখবিস্তারক, তোমার তনু শিবা, অঘোরা, 

৯। এই ৬ষ্ঠ মন্ত্র যূর্বেদের ১৬শ অধ্যায়ে ৩য় মন্। 
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অপাপকাশিনী ( মঙ্গলময়ী, অভয়প্রদা ও পুণ্যপ্রকাশিনী )। সেই 
স্ুখতমতনু যোগে তুমি আমাদিগকে অবলোকন কর। 

হে গিরিস্থ সৃখবিস্তারক, হে গিরির ত্রাতা, তুমি যে বাণ ক্ষেপণ 
করিবার জন্য হাতে তুলিয়া, সেই বাণকে মঙ্গলময় কর। জীব ও 
জগণ্ডকে হিংসা করিও ন]। 

এই সকল স্তুতি সেই প্রাচীন ক্রুর স্বভাব রুদ্র দেবতার 

স্তুতি। সেই দেবতার উপ্রমুর্তি এই উপনিষদ্ রচনার সময়ও যে 
ভয়ের কারণ ছিল, এবং তাহার অনুগ্রহ লাভ হইলে সকল বিপদই 

যে কাটিয়! যায় এই বিশ্বীম ছিল, শ্রুতির আর একটি মন্ত্র হইতে 

তাহ। জান যায়-_ 

অজাত ইত্যেবং কশ্চিন্তীরুঃ প্রতিপদ্যতে। 
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥ 81২১ 

অজাত হইয়াও জন্মাদিভয়ে ভীত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি 
তোমার শরণাপন্ন হয়, তোমার নিকট তখন তাহার প্রার্থন-_-“হে 

রুদ্র ! তোমার যে প্রসন্নমুখ তাহা দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা কর”। 

রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ হইতে সকল প্রকার বিদ্ব বিপদ কাটিয়া যায়, 
এই যে বিশ্বাস ইহার সমর্থনায় শ্রুতি খথেদের প্রথম মগডলের ১১৪ 

সুক্কের ৮ম খক্ এখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন £_ 
“মা ন স্তোকে তনয়ে ম৷ ন আয়ুষি 

মা নো গোষু মা নো অশেষু রীরিষঃ। 

বীরান্ ম৷ নে! রুদ্র ভাবিতে বধী- 
হবিত্মন্তঃ সদসি ত্বা হবামহে ॥৮ 

“হে রুদ্র, আমাদের পুত্র, পৌত্র, আমাদের আয়ু, আমাদের গোধন 
আমাঞ্ধের অশ্ব, এসকলের প্রতি রোষ করিও না। আমর! যজ্জস্থলে 

হুবি লইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি”। 
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এই সমুদয় কারণ হইতে বৈদিক যুগের প্রাচীন দেবতা রুদ্র যে এই 
শ্রাতিতে সর্ববঙ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্ববভূতের অন্তরাত্মা এক দেবতার পদে 

উন্নীত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। ভক্তিমূলক 
পৌরাণিক শৈব ধর্ষনের উল্তব এই শ্রুতি হুইতে হইয়াছে। পৌরাণিক 
ধর্্মগুলির মধ্যে এই ধন্মই সর্ববাপেক্ষ। প্রাচীন ধন্ম। 

খকৃসংহিতোক্ত ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে তুলনায় 

রুদ্র অপেক্ষাকৃত অপ্রধান দেবতা, কিন্তু দেখা যায় উপনিষদ যুগে ইহারা 
সকলেই ক্রমশঃ স্থানচ্যুত, ও দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া! যাইতেছেন 
আর রুদ্র ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে অধিরূঢ় হইতেছেন। 

ইহ! হইতে মানব জাতির স্বভাবজাত চিন্তবৃত্তির প্রেরণা উপলব্ধি 
করিতে পারা যায়, যাহা হুইতে ধন্মজ্ঞান বা ধন্মবৃত্তির প্রথম উদ্ব 

হইয়াছে । 

ধপ্মী কি? এই তত্ব অবগত হইবার পক্ষে রুদ্রশিব 
উপাসনার ইতিহাস সমগ্র মানব জাতির জ্ঞানভাগারের এক অমূল্য 
সম্পদ। কিকি আবেষ্টনের মধ্যে ধর্্মবৃত্তির প্রথম উম্মেষ হইয়া 
ক্রমে তাহা আধ্যাত্মিক সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইতে থাকে তাহার ক্রম 
রুদ্র-শিব উপাসনার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 

রুদ্র বিশ্বের উদ্ভব স্থান এবং দেবতাদিগের উৎপন্তি হেতু, অথচ 
তিনি সর্বপ্রকার লিঙ্গ-বঞ্ভিত, তিনি পুরুষ নহেন, স্ত্রী নহেন, নপুংসকও 

নহেন--তিনি নিক্ক্রিয়। স্ষ্ট শক্তিসাপেক্ষ। তিনি শক্তিমান্ কিন্তু 

নিক্ষিয় বিধায় নিজে স্গ্থি করিতে অসমর্থ। খষির| ধ্যানযোগে 
এই স্য্টিকে ধারণ করিয়! রহিয়াছে ইহার অন্তরালে তেমন এক 
দেবশক্তির সত্বানুভব করিয়াছিলেন । এই দেব শক্তিই শিবশক্তি। 
শৈবধর্্ম ব্যাখ্যাতৃগণ তবলকার উপনিষদে যে উমার বর্ণনা আছে সেই 
উমাই অন্থিক! এবং শিবের শক্তি বা পত্রী এরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। 
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কিন্তু দেখা যায় যজুর্ব্বেদে রুদ্রের সহিত অন্থিকার নামোল্লেখ রহিয়াছে। 

এখানে অস্বিকা রুদ্রের পত্রী নহেন--ভগিনী “এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ 
স্বশা।ন্বিকয়৷ তং জুষন্স স্বাহ।” (৩৭) 

“হে রুদ্র! এই তোমার ভাগ, তোমার ভগিনী অন্বিকার সহিত 

গ্রহণ কর” | 

গৌরী পার্দতী কালী করালী (রুদ্রাণী) প্রভৃতি রুদ্র 

শিবের আরও পত্রীর নামোল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন খণ্যেদের সময় 

হইতেই ইহাদিগের কোন কোন নামের সুচন| হুইয়াছে। এস্থানে 
ইহাদিগের যথা সংক্ষেপ আলোচন। প্রয়োজন । 

খখেদের প্রথম মগুলের ১৪০ সুক্তের দেবতা! অগ্নি। দুইটি কান্ট- 
খণ্ডের সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নিকে উৎপন্ন করতঃ যজ্ভবেদিতে তাহা স্থাপন 

পুর্নক ইহার স্কৃতি প্রসঙ্গে খষি ৮ম কে বলিতেছেন__ 
“অগ্নি শিখাগণ যেন অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেছে, অমি ও 

অগ্নিশিখ যেন পতিপত্বীভাবে অবশ্থিত রহিয়াছে" । এখানে 

অগ্নি যজ্ঞাগ়্ি_ তাহাতে দ্বতাহুতি হইতে ষে সকল ধুমশিখা নির্গত হয় 

তাহ অগ্নির পত্রীরূপে কল্লিত হইয়াছে। 

এই বেদের ১০ম মণগুলের ১১৪ সুক্তের ৩য় খকে বলা 
হইয়াছে £_ 

“এক যুবতী নারী আছেন, তাহার নয়নাভিরাম সুন্দর ও সিদ্ধ মূর্তি। 
তিনি নানারূপ উতকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন। তীহার চারিটী বেণী, 

ঢুই পক্ষী তাহার উপর উপবেশন করে। তথায় দেবতারা ভাগ 
প্রাপ্ত হন। 

ইহ! মনোরম কবিহ্বের ভাষায় যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনা। সায়ন মতে 
যজ্ঞ বেদি সেই যুবতী নারী, অগ্নাধ্যানগুলি বেণী, ইহাতে যে ঘ্বৃতান্থতি 

দেওয়! হয়, তাহ! তাহার সিদ্ধ ও সুন্দর মূর্তি, যজ্ঞোপকরণ 
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সামগ্রীগুলি ইহার উত্তম উত্তম বস্ত্র, যঙ্জমান ও পুরোহিত ছুই পক্ষী । 

যজ্ঞ হইতে প্রজাস্থষ্টি, সুতরাং যজ্ভাবেদি যুবতী নারী। চারি বেণী 
দ্বারা চারিজন খত্বিক, হোত! উদ্গাথ। অধ্বযুযু ও ব্রন্ধাও বুঝায়। ছুই 

পক্ষী জমান ও তাহার স্ত্রী । 

শতপথ ব্রাঙ্ধণে (১ম খঃ-২-৫-১১) বেদি নিশ্মাণের নির্দেশ 
রহিয়াছে। ইহার পুর্বব ও পশ্চিম পার প্রশস্থ, মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত 
অপ্রশস্থ নিন্রভাগ প্রশস্থ হুইবে। ইহা এক স্থন্দরী স্ত্রীলোকের 

দেহের মধ্যভাগ সদৃশ। বেদি এইরূপ আকার বিশিষ$ট হইলে 
দেবতার! সন্থষ্ট হন। 

“ঝণ্ধেদের :য় মণ্ডলের ২৭ সুক্তের ১০ম মন্ত্র__ 

নি ত্ব। দধে বরেণ্যং | দক্ষম্তেলা সহস্কৃত। অগ্নে স্থদী তিমুশিজং” ॥ 

হে বলন্কর অগ্নি! তুমি উত্তম দীপিযুক্ত বরণীয় হুব্যাভিলাধী, 

দক্ষের ( কণ্ঠ| ) ইল! তোমাকে ধারণ করিতেছে ।” 

ইল! অর্থ ভূমি। দক্ষের কন্যা! যজ্ঞের বেদিরূপাুমি, সেই ভূমি 
অম্সিকে ধারণ করে, অর্থাৎ যজ্ঞ বেদিতে অগ্নি স্থাপিত হয়। 

আমর! পূর্বেবে দেখিয়াছি খখেদের নানাস্থানে অগ্নিকে রুদ্র নামে 

স্তুতি করা হইতেছে (যথ। ১ম-২৭-১০ ) যজ্ভবেদি স্ত্রীদেহে আকার 

বিশিষ্ট-_ইহাতে অগ্নিরূপী রুদ্রকে স্থাপন করা হইয়াছে, ইহ! হইতে 
দক্ষের কন্য। ইলার সঙ্গে রুদ্রের বিবাহ । পৌরাণিক যুগে এই দক্ষ 
প্রজাপতি দক্ষ, তাহার কন্যা ইল! সতী ব| গৌরা। রুদ্র হর রূপে 
কল্লিত হুইয়। হুরগৌরীর বিবাহের আখ্যায়িকার স্টি হুইয়াছে। 
বর্তমান কালে বিবাহে যে যজ্জঞের প্রথ। তাহার মুলে এই তন্ব। 

এই বেদের অন্যত্র (৭-৫৯-১২) রুট্রকে ত্রযম্থক বল! হুইয়াছে। রুদ্র 

অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্ধ্যরূপে পৃথিবী অন্তপীক্ষ ও চ্যু এই তিন লোকের 
অন্বক (পিতা) বা অধিপতি | তাহার শক্তি অন্থিক। ত্রিনয়না | সৃতি ও 
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বিলয় শক্তির কার্ধ্য। ত্রিলোকের স্থষ্টি ও বিলয় ত্রম্বকের শক্তি হইতে 
সাধিত হয় এই শক্তি ত্রিকালদর্শিনী সেজন্য ইনি ত্রিনয়না। যজুর্বেদে 
অবিঝ/হিতা কণ্ঠাদের মনোমত স্বামী লাভের জন্য প্রার্থনা, যথা_ 

“ত্রযম্বকং যজামহে স্ুুগন্ধিং পতিবেদনম্” (৬য়--৬০) 

আমর! পতি লাভের জন্য স্থগন্ধি ত্র্যম্বকের আরাধনা করি। ( পুষ্প 

দ্বারা অর্চিত হইয়া যাহার দেহ স্থুগন্ধিযুক্ত হইয়াছে )। 
অপর স্থানে (১-১১৪-১) কুদ্রকে কপদ্দি বলা হইয়াছে। কপদ্দি 

অর্থ জটাধারী। এই জট! যঙ্ঞাগ্নি হইতে উখ্িত অগ্নিশিখা ৷ ছান্দো গ্য 

উপনিষদে লোহিত শুরু কৃষ্ণ এই ত্রিবিধ রূপের জটা বা শিখার 

উল্লেখ করিয়৷! কিরূপে জগতের উদ্ভব হইয়াছে তাহা'র বর্ণন। আছে । 

মুণ্ডক উপনিষদে শিখাগুলিকে অগ্নির ৭টি চঞ্চল জিহ্বারূপে 

কল্পনা করিয়! ইহাদিগকে কালী, করালি, মনোজবা, সুলোহিত। 

স্থধূরবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরূপী নামে অভিহিত করা হুইয়াছে। 
খথেদের রুদ্র দেবতা সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ব্যাপিয়া নানারূপ 

বিবর্তনের মধ্য দিয়া গমনের পর যখন পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ত্রিমুস্তির 
অন্যতম মহেশ্বর মুন্তির আসন গ্রহণ করিলেন, যজ্ঞ হইতে সমুখিত 

রুদ্ররূপী অমির শিখাগুলিও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়! মহেশ্বরের 

পত্বীরূপে গৃহীত হইতে লাগিলেন। 
খ্থেদে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের অধিষ্ঠাত নানা 

দেবতার প্রাধান্য থাকিলেও এঁ যুগেই এই সকল দেবতার পশ্চাতে 
তাহাদের নিয়ামক যে এক দেবতা আছেন, তাহার অনুভূতি অনেক 

খধির অন্তরে উদয় হইয়াছিল,__যথ! ১০ মণ্ডলের ১১৪ সুক্তের ৫ম 
খকে খষি সধি বলিতেছেন £-_“পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিত- 

গণ তাহাকে অনেক প্রকার কল্পনা করেন ।” 

( “স্তপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সংতং বনুধা কল্পয়ংতি” ) 
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অন্যত্র (১-১৬৪-৪৬) “একং সদ্দিপ্রা বহুধা বদংতি”। 

ইনি একই বুদ্ধিমানরা ইহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করেন, এরূপ 

আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বেদের এই সকল দেবতার 
প্রাধান্য ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
দেবতা প্রজাপতির প্রতিপত্তি বুদ্ধি পাইতেছিল দেখা যায়। ব্রাহ্মণ 

গ্রন্থ গুলিতে এই প্রজাপতিরই প্রাধান্য, তথাপি রুদ্র ও বিষুণ এই ছুই 

প্রাচীন বৈদিক দেবতা ইন্দ্রাদির ন্যায় অপস্যত হন নাই। পৌরাণিক 
যুগে এই দুই দেবতারই প্রাধান্য । হিন্দুধণ্মে ইহাঁরাই অগ্ভাপি প্রধান 
উপাস্য দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই ছুই দেবতার মধোও 

রুদ্র শিবের উপাসন! অধিক প্রাচীন । ফলত; শিবোপাসনার মধ্য দিয়াই 
বৈদিক ধন্ম' প্রথম হিন্দুধশ্মের রূপ পরিগ্রহ করে, এবং উত্তর দিকে 

সম মধ্য এশিয়। হইতে আরম্ত করিয়া দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সর্বত্র 

আধ্য আনাধ্য সকল শ্রেণীর লোকের মধো প্রসার লাভ করে। 

মধ্য হিমালয় কুমাূন ও গাড়োয়াল (প্রাচীন কুন্দাচল) প্রদেশে 
অগ্ঠাপি শিবোপাসনার বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে । তথায় শিবের এক 

নাম কেদারনাথ। কেদার শুঙ্গের নিম্নতল প্রদেশে কেদারনাথ 

মন্দিরে তিনি এই নানে পুজিত হইয়া থাকেন। কেদার শৃঙ্গের 

অনতিদূরে তরিশূল শৃঙ্গ । ইহার। মহাদেবের ত্রিশুল এরূপ কল্পি 5 হয়। 
এই প্রদেশে আর একটি শু্গপুর্ল আছে তাহাকে পাঁচশুলি বলে। 
ইহাদিগের অনতিদুরে আপ একটি প্রধান শৃঙ্গ আছে তাহার নাম 
নন্দাদেবা। এই শুঙ্গকে হিমালয় শ্রেণার কেন্দুস্থানায় বলা 
যাইতে পারে । শিবের এক শক্তির নাম পান্তা । এই 

অঞ্চলে পার্বব চা নন্দাদেবা শামে পুজিত। হয় মনা 

(১) নন্দাদেবী সম্বন্ধে হাতা 1708, নামক গ্রন্থে 1, 5. 

0911৮ লিখেছেন ;-- 
৬ 



৪২ শৈ ধর্ম বা রুদ্র-শিবোপাসন! 

নন্দার অপর ভগিনী নৈনী। তিনিও শিবের পত্রী রূপে কল্পিত 
হন। আলমোরাতে নন্বাদেবীর মন্দিরের ন্যায় এক বৃহৎ সরোবরের 

নিকট নৈনী দেবীর মন্দির রহিয়াছে। নৈনীর নাম হইতে 
সরোবরের নৈনাতাল নাম। এখানে ইউ, পি, গভর্ণমেন্টের 

শ্রীক্মনিবাস স্থাপিত হইয়াছে । ক্ন্ধ পুরাণমতে ইহা গর্গ খষির 
তপস্যা-স্থান। ব্রল্মার মানসপুত্র পুলস্ত্য, অত্রি, পুলহ এই 

তপস্যাস্থান দর্শন করিতে আসিয়। পিপাসায় নিতান্ত কাতর হুইয়। 

পড়িলে ব্রক্গা স্বয়ং এই সরোবর খনন পুর্নবক মানস সরোবর হইতে 

জল আনিয়! তাহা পুর্ণ করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাও 
যে হিন্দুদিগের নিকট পরম পবিত্র স্থান এই সরোবরের পার্বতী 
পর্ববতমালাগুলির নাম হইতে তাহা বুঝ। যায়। ইহাদের একটির 
নাম আর্য পুন, আর একটির নাম দেবপন্তন। নৈনী দেবীর মন্দির 

অগ্ভাপি এই অঞ্চলবাসিদিগের নিকট পরম তীর্থস্থান। বিজয়। 
দশমীর দিন পুর্ববিকে নেপাল ও পশ্চিমে পাঞ্জাব, হিমালয় হইতে 

510৬1 15 015 5971501 ০0] 16170019111 01 0015 0০0 25501711111 

07৩11011195 [71122092011 1)016%5 1১07৮165১ 13110711101 91109. 

[011057 012 190651 1120100১11৩ 1৯ 00610111215 61101775৮06 91৮2 2110 

12501111065 0510 11) 411100275 110৮111 0 10001 1701010501011 11) 0105 

(1520 1528, 

1005 0০৭0553 1170 7. (91111315 11] 11010721011 71011 

11811125105. ১০175 01106 12651 112 1191)19211507 10 1১০ 50001 

102 51105 11117011555 01) 075 1091 5191)6১ 01 0115 371102 [)৬1, 

15115 ৮৪835 20০৪1)6৩থ 25 9, 511) 01 01১1)162750115 01 005 £000655, 

111, 718111 ০৬০৫ 00100110101 2 (01101)15, 11115 ৮০৬ 175 1017 

ঠি1150 012 1115 160011) 0 -৯11))0179 8100 25 0611150 £10123 0116 

০0256,” 



ভৃতীয় পরিচ্ছেদ রি ৪৩ 

সে সময় সহস্র সহস্র যাত্রীর দেবীদর্শনের জন্য সমাগম হইয়া থাকে। 
পরম সমারোহের সহিত দেবীর পুজ| নির্ববাহ হয়। সে সময় শত 
শত মহিষ ও পাঁঠার রক্তে প্রশস্ত মন্দির প্রাঙ্গন গ্লাবিত হয়। 

রুদ্র শিবের প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক নামগুলির সঙ্গে এ 
অঞ্চলে ভোলানাথ আর একটি নাম যোজিত হইয়াছে, এবং ফাল্গুন 
মাসের এক বিশেষ চতুর্দশী তিথিতে ( শিব চতুর্দশী ) বিশেষভাবে 

এই নামে তিনি পু্তিত হইয়। থাকেন। কুমাযুন ও গাড়োয়াল অঞ্চলে 
পার্বত্য অধিবাসাদের মধ্যে ভোলানাথ পুজার বিশেষ গ্রচলন। 
এক আলমোরাতেই উহার ৮টি মন্দির আছে। (১) 

শাসিত শত পপি পপ 

(৯) গুধন1]1 ভোলানাথ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কাহিনীর বর্ণন। করিয়াছেন 
_তিনি কোগ! হইতে তাহা প্রাপ্ত হইরাছেন, লেখেন নাই । ইহার মুলে 

কোন শত্য আছে কিনা তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কাহিনীটা 

এই ;-- 

4091 016 10011)01720905) 1311017117117 15 111051 111051550115 0৫08৬ 

(১1121101২71217 01 1111701151770 9 ০0115, 2016 61052 0০901 ০ 

০11 ০0111555 21)01 ৮৮25 01:511111011160 2110 (11 ১:01111121 (5511 

0০177110 5110020060 1)15 [01109114017 0110 ০1061 1)10111017766171760 

0110 11) 01161501155 01 2 71011810115 11101701011 10001 111) 1715 00511615 

11০2 (115 811 11711]. 17015 015171155 ৮25 1)01)6017060 210 

(১৮210112110, 21211116001 1115 10130011) 1120 1115 1)7001151 85505- 

911121050. 40052711515 162,005 21051 1)10017071)০0৮1165 2 1317111 

1117001- (176 1321115 01 121)010115011) 2110 1115 1715015955 (011৫ 12 ০01 

৪ 13121712010) 19602171৩ 2. 73110101111, 

তদনন্থর তিনি নস্তব্য করিয়াছেন 

£25016 11101650 01 076 0515 1165 111 06 06150910101) 01 21722011091], 

2150 075 1200 0020 170৮ 21110110 015 1960661 0125585 13170121770 
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৪8 শৈব ধর্ম বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

শৈব ধন্ম এই অঞ্চলে কখন প্রথম প্রচার হইয়াছিল তাহ নির্ণয় 

কর! যায় না, কিন্তু পৌরাণিক যুগের প্রথমাবস্থায় মহাভারতের সময়ই 
যে শিবোপাসনার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এবং শনৈঃ শনৈঃ 
পদক্ষেপে বৈষ্ঞবধন্ম শিবের অধ্যধিত এই প্রদেশে প্রবেশলাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার পরিচয় মহাভারতে পাওয়া যায়। 

কেদার ও বদ্রিনারায়ণ এই অঞ্চলের দুইটি প্রসিদ্ধ হিমাঁলয়- 

শৃঙগ। ইহার! বর্ধমান কালে শৈব ও বৈষ্ণবদিগের নিকট দুইটি 
পরম পবিক্র তীর্থস্থান । কেদারে কেদারনাথ রূপে মহাদেব এবং অপর 

শ্ঙ্ে বদরিনারায়ণরূপে বিষুর অদ্যাপি পুজিত হইয়া আসিতেছেন। 
কুম্্মাীচল প্রদেশ হিন্দুধর্মের এই ছুই প্রধান শাখার তীর্থস্থান 

প্রমচীন মহাভারত ও পুরাণের যুগ হুইতে আরম্ভ করিয়া! বর্তমান 

হিন্দুধম্মের অভ্যুদয় কাল পর্যন্ত এই উভয় সম্প্রদায়ের অনেক পুণ্য 
কাহিনা এই প্রদেশের নানাস্থানের সহিত জড়িত রহিয়াছে । এই 

সকল বিষয়ের সম্যক উপলদ্ধি করিতে হইলে এস্থানের ভৌগলিক 

আবেন্টনগুলির সহিত পরিচয় থাকা প্রয়োজন। পরবতী অধ্যায়ে 
তাহার যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবরণ এ্রদন্ত হইল । 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
বর্তমান ভারতের উত্তর সীমানায় হিমালয় পর্ববতশ্রেণী। ভারতীয় 

জরিপ বিভাগ ইহাকে পুর্ববদিক হুইতে যথাক্রমে আসাম হিমালয়, 
নেপাল হিমালয়, কুমাযুন হিমালয় ও পাঞ্জাব হিমালয় এই চারি 
শ্রণীতে বিভাগ করিয়াছে এবং ইহার উত্তরাংশে যাহাতে বড় বড় শৃঙ্গ 
সকল অবস্থিত রহিয়াছে তাহাকে বৃহৎ হিমালয় (0৮:০2161 [11712- 

12৮ ), দক্ষিণাংশকে ছোট হিমালয় (1,55৯০1 [111)1212৮%) নাম 

প্রদান করিয়াছে । মোটের উপর উত্তর দক্ষিণে ১২ মাইল প্রশস্ত বৃহৎ 

হিমালয় পশ্চিম দিকে কাশ্মীরে প্রায় ৭৬ দ্রাগিমা রেখা! (19171216709) 

এবং ৩৫০ অক্ষরেখী (19010006 ) হইতে আরম্ত করিয়া পূর্ববদিকে 

আসামের পূর্ববাংশ ৯৪০ দ্রাগিমা ও ২৯ অঙ্ষরেখ। পরধান্ত বিস্তৃত 

থাকিয়া ভারতবর্মকে উন্তরদিকে তির্নত হুইতে পৃথক ঝরিতেছে | 
প্রাচীন আধ্যদিগের অধ্যুষিত হিমাচল প্রদেশ হিমালয় শোেণীর উন্ভরে 

র্ননত প্রদেশের ও অনেক স্থান নিয়ে বিস্তু ত ভিল। ইহা পুবন পশ্চিমে 

৯২, হইতে ৭২০ দ্র/গিম| এবং উত্তর দক্ষিণে ২৬" হইতে ৩৬০ অশ্ষরেখার 

অন্যতভূমি। ইহার উত্তরে টিয়ানসান পর্ববতমাল|] পর্ণান্ত সমগ্র 

প্রদেশের সিতই যে আধ্যগণ পরিচিত ছিলেন, এমন কি ইহা উন্র 

দিকে উত্তর মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র এসিয়। মহা প্রদেশের ভৌগন্ক তত্ব 

তাহার! অবগত ছিলেন- মহাভারতের কোন কোন আখ্যান হইতে তাহ। 

বুঝা যায়। বৃহত্ হিমালয়শ্রেণীর উত্তর পশ্চিমদিকে যান্দ পর্নত। 

ইহা নেপাল হিমালয়ের যে স্থানে কর্ণালি নদী হিমালয়কে ভেদ করিয়। 

দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে, তথায় হিমালয় সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়। 

হিমালয়ের উত্তরে উত্তর পশ্চিম অভিমুখে চলিয়। গিয়াছে । কামাট 

শৃঙ্গ ( ২৫৪৪৭ ফিট্) ইহার উপর অবস্থিত । ৃঁ 



৪৬ শৈব ধর্ম বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

ইহার উত্তরে লাঁডক পর্ববতমালা। ইহা পূর্বদিকে আসাম 

হইতে সমান্তরালভাবে সমগ্র হিমালয় শ্রেণীকে অতিক্রম করিয়! 

পশ্চিমে বাল্তিস্থান পর্বন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পর্ববতমালার 

সর্বেনাচ্চ শৃরঙ্গের নাম গুলে মান্ধাত। | 
লাডক পর্ববতমালার ৫০ মাইল উত্তরে কৈলাস পর্ববত শ্রেণী। 

ইসাও. হিমালয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পুর্বন পশ্চিমদিকে বিস্তৃত 
রহিয়াছে । লাডক ও কৈলাস পর্নিত মধ্যে মানসসরোবর । মানস- 
সরোবরের উত্তরে কৈলাসশৃ্গ । ইহা ২২০২৮ ফিট উচ্চ। কৈলাস 
পর্ননতের কৈলাসশুক্গ, লাডকের নান্গাতাশূঙ্গ, যান্ষের কামাত এবং বৃহৎ 

হিমালয়ের নন্দাদেবী শুঙ্গ ইহারা কেহই মানসসরোবর হইতে বিশেষ 

দূরে নহে। (১) 

কৈলাসের উত্তরে কারাকোরাম পর্ননতমাল! । ইহা তিব্বতের 
পূর্ব দক্ষিণ প্রদেশ হইতে উত্তর পশ্চিমদিকে সমগ্র তির্ববত দেশকে 

ছাঁড়াইয়া ইহার পশ্চিম সীমানার দক্ষিণ দিকে বক্রগতি হইয়া 
হানজা ও গিল্গিট গিরিবর্ভকে অতিক্রমপুর্নক চিত্রলের উত্তর দিকে 

প্রবেশ করিয়াছে । এই প্রদেশে ইহ! উত্তর পুর্বব হইতে দক্ষিণ পশ্চিম 

দিকে বিস্তৃত। কারাকোরাম শ্রেণীর পশ্চিম অংশের নাম হিন্দুকোষ 

পর্ববত। (১) কারাকোরাম শ্রেণীর উত্তরে টারিম নদী ও ইহার 

(১) শো ১1715210521, 0) 152011951711%2 15 5001215 
06২৩101১909 2190. 1110191115৭ (০ 616 99001) 01 1 6১170281)0 11616 1 

9১118138011, ৬৬1001111 011371201011 25 10 ০৪ 10111100765 0011))1- 

11801110 1১091:5 06 00117 01061761101711595 :--10811755 হে 

লারয9, তিো156 210 ৩102 7051.--05 06051717211. 

0১6০9108১০1 01 17120051575 21050) উত্থান 210. 25051, 

(২) 1115 21180 10965 1100 01781155 19 1070৩ 2 2125 087000127 

200018110620175- টিটি (01005 00115610151500 01 560£181911615 1 

ঘ/111 10611321705 10৩ 61], 11 ৮৮৪ 081] 0৩ 10011065810 0081251710৩ 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪৭ 

শাখীপ্রশাখা নদীগুলির অববাঁহিকা বিস্তীর্ণ মালভূমি (1958 ), 

ইহার উত্তর সীমানায় আল্টাই পর্ববত! এই পর্বতের উত্তরে মহাসাগর 

পর্য্যন্ত উন্তর আপিয়া খণ্ডের সমতলভূমি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। 
উত্তরে কারূকোরাম শ্রেনা, দক্ষিণে শিবলিক পর্ববতমালা, এই 

উভয়ের মধ্যবর্তী সমগ্র ভূমিখণ্ড নিয়ে ভারতীয় আর্ধাদিগের হিমাচল 
প্রদেশ। ইহার মধ্যে সমগ্র কুমায়ুম হিমালর ও নেপাল হিমালয়ের 

পশ্চিম অংশের বিশেষ প্রাধান্য । 

আমেপিকায় রকি পর্ববতশ্রেণীর সব্বোচ্চ শুঙ্গ আকাঙ্কাগোয়া 
২৩৯০০ ফিট উচ্চ, আফ্রিকার সবে চ্চ শৃঙ্গ কিপিমানজুরো, ইহার উচ্চতা 

২০,৪০০ ফিট, যুরোপে আল্লস্ পর্নশুশৃঙ্গের উচ্চতা ইহ! অপেক্ষাও 

কম; আর এই প্রদেশে তিনটি গিরিশৃঙ্গ রহিয়।ছে বাহাদের উচ্চতা 

২৮০০০ ফিটের উপর, দুইটি সাতাইশ ও আট।শ হাজার ফিটের 

মধ্যে, এগৃারটি ছাবিবশ হাজার ফিটের মধো, ব্রিশটি ২৫০০০ ফিটের 
উপর, এবং ২৭টি ২৪০০০ ফিটের উপর। ক্কুতুবাং দেখ| যাইতেছে 
৭৫টি শৃঙ্গ রহিয়াছে, যাহার! পৃথিবার অগ্রত্র বে কোন দেশের সর্বেবাচ্চ 
পর্বত শ্রেণী হইতে উচ্চ; ২১০০০ ফিটের অনুচ্চ শৃঙ্গ গুলির সংখ্যা 

এতদপেক্ষাও বেশী । তাহাদের মধো কয়েকটর দ্বাপপা শৈব ও বৈষ্ণব 
ধন্ম বিশেষ প্রভাবান্থিত। ইহপিগের মধো নেপাল হিমালয়ে অবস্থিত 

গৌরাশঙ্কর (২৩৪৪০ ফিট) এবং. কুম্মাঞ্চলে অবস্থিত বররিনাথ 
২৩১৯০ ফিট ), গঙ্গে।ত্রী (২১৭০০ ফিট), কেদারনাথ (২২৭৭০ ফিট) 

খরচাকুণ্ড (২১৬৯৫ ফিট), নন্দাকুউট (২২৫১০ ফিট), নালকগ 

(২১৬২০ ফিট ), পাঁচশুলি (২২৬৯৫ ফিট ), ভকণ% (২০১২০ ফিট) 

8110 17011720 0005 [87915010171 2170 27 011010 0001051 210 
40681015091) 00 71130015051, (11010) 



৪৮ শৈব ধর্ম বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

ূর্বত্রিশূল (২২৩২০ ফিট), পশ্চিম ত্রিশূল (২৩৩৬০ ফিট )ও 

ও যমুনোত্রী, বান্দর পুছ (২০৭২০ ফিট), বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

ভারতীয় সার্ভে আফিসের জরিপ হইতে দেখ! যাঁয়__এক হিমালয় 

পর্বতের মধ্যেই ২৪০০০ হইতে ২৩০০৩ ফিট উচু ৩৪টি, ২৩০০০ 
হইতে ২২০০০ ফিট মধ্যে ৭৩টি, ২২০০০ হুইতে ২১০০০ ফিট মধ্যে 
৬৮টি এবং ২১০০০ হইতে ২০০০০ ফিট উচ্চ ৬৩টি শ্ রহিয়াছে | 

কারাকোরাম পর্ববতে অবস্থিত দাপসিং শৃঙ্গ (২৮২৫০ ফিট) (5) 
ব্যতীত সর্বেবাচ্চ শৃঙ্গ গুলি সমুদয়ই বৃহৎ হিমালয়ের উপর অবস্থিত। 

এই শৃঙ্গগুলির সমাবেশে বিশেষত্ব রহিয়াছে এবং তাহা হইতে 

ইহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ কর! যাইতে পারে, যথা 25 

(১) একটি প্রধান, যেমন চমোলুম। (এভারেষ্ট ২৯১৪১ ফিট)। 
অপর কতগুলি শুঙ্গ এই শুন্গকে বেষ্টন করিয়া ইহ! হইতে 
সসম্মানে দূরে অবস্থিতি করিতেছে, ঘেন ইহার পারিষদবর্গ । ইহ| একটি 

বিশাল মঠের ন্যায় মধ্যস্থলে দ[ড়াইয়! রহিয়াছে । ইহার ১০ মাইলের 

মধো আর কোন শুঙ্গ নাই কিন্তু ১২, ১৩, ১৪ মাইল দুরে দূরে 

২৭৮০০ ফিট হইতে ২৪০১২ ফিট উঁচু ৮টি শৃঙ্গ ইহাকে বেষ্টন করিয়। 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । 

(২) ছুইটি প্রায় সমান উচ্চশৃঙ্গ ছুইটি যমজভ্রাতার ন্যায় 

পাশাপাশি দাড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহাদ্গিকে বেষ্টন করিয়। 

অপেক্ষাকৃত অন্ুচ্চ শুঙ্গের সমাবেশ, যথা কারঞ্চনজওঘ। শুদয় 

(২৮১৪৬ ও ২৭৮০৩ ফিট ) ইহারা পরস্পর হইতে মাত্র ১৬০০ গজ 
দুরে অবস্থিত। ইহাদিগের অনতিদূরে ২৫৭৮২ ফিট হইতে ২৪০০০ 

ফিট আরো পাচটি শৃঙ্গ রহিয়াছে । 

(৩) একটি শৃঙ্গ অপর একটির সহযোগী বন্ধুরূপে অবস্থিত 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪৯ 

মেমন মাকালু €( ২৭৭৯০ ফিট), ইহা! এভারেষ্ট হইতে দক্ষিণ-পূর্ব 
দিকে মাত্র ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। 

৪। প্রধান শৃঙ্গের অনুচর-রূপে, যেমন কাক্র (১৪০০২ ফিট ), 
ইহা! কাঞ্চনজভঘা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে । 

হিমালয় পর্ববতে এইরূপ ১০টি শৃজপুঞ্জ রহিয়াছে যথা £__ 
১। সর্ব পুর্ব আসাম হিমালয়ে কুলল্হা কাংরিপুঞ্জ-_ইহাতে ৩টি 

শৃঙ্গ ২৪৭৪ হইতে ২৪৪৯৬ ফিট মধ্যে-_- 

২। ১নং হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে কাঞ্চনজঙ্ঘাপুঞ্জ 
৩। ২নং হইতে ৬৩ মাইল পশ্চিমে এভারেষ্টপুঞ্জ ॥ 
৪1 ৩নং হইতে ৬০ মাইল পশ্চিমে গৌসাইস্থান। ছুইটি বড় 

শু ২৬২৯১ ফিট ও ২৫১৩৪ ফিট। 
৫। ৪নং হইতে ৩৯ মাইল পশ্চিমে একটা বড় শৃঙ্গ ২৪২৯৯ ফিট 
৬। €৫নং হইতে ৩৪ মাইল পশ্চিমে তিনটি বড় শৃজ, ২৬৬৮৫ 

হইতে ২৫৭০৫ ফিট | 

৭ ৬নং হইতে ২৬ মাইল পশ্চিমে চারিটি বড় শৃঙ্গ ২৬৪৯২ 
হইতে ২৪৬৬৮ ফিট। 

৮। ৭নং হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে ধবলগিরিপুঞ্জ । ছয়টী বড় 

শৃঙ্গ ২৬৭৯৫ ফিট হইতে ২৪১৫০ ফিট । 
ইহাদের মধ্যে ১নং আসাম হিমালয়েৎ অপর সব কয়টিই নেপাল 

হিমালয়ে অবস্থিত। 
৯। ৮নং হইতে ২৫০ মাইল পশ্চিমে নন্দাদেবীপুঞ্জ | ইহাতে ৩টি 

প্রধান শৃঙ্গ: ২৫৬৪৫ ফিট হইতে ২৪৩৯১ফিট মধ্যে । নন্দাদেবী প্রধানতঃ 

২ শৃষ্গ যুক্ত, একটি অপরটি হইতে মাত্র ১০* গজ ব্যবধান, তৃতীয় 
শৃঙ্গ ইহাদিগের মাত্র দেড় মাইল দক্ষিণ পু র্বাংশ্ে অবস্থিত ; একটা উচ্চ 
প্রাচীর (128) পরস্পরকে সংযুক্ত রাখিয়াছে। নন্দাদেবীর 

৭ 



৫০ শৈবধন্ম বা রুদ্র শিবোপাসনা 

পুর্ববদিকে আপি, তেলকুট, পাঁচশুলি, নন্দাকুট, এবং পশ্চিমদ্দিকে পুর্বন 
ও পশ্চিম ত্রিশূল শূঙ্গদ্য়, নীলক, বদ্দ্িনাথ শৃঙ্গদ্ধয়, খরচাকুণ্ড, কেদার- 

নাথ, শরীক, যমুনোত্বরী | ইহার! সকলেই বুহত হিমালয়ের কুম্মাচল 
প্রদেশে অবশ্থিত। 

১০। নন্দাদেবী হইতে ৪৫৮ মাইল পশ্চিমে পঞ্জাব হিমালয়ের 
অন্তর্গত কাশ্মীরে অবস্থিত নাঙ্গাপর্বনতপুঞ্জ । দুইটা বড় শৃঙ্গ ২৬৬২০ 
ও ২৫৬৭২ ফিট । 

শৈব ধর্মের উপর নন্দাদেবীর প্রভাবের বিষয় পূর্বে বর্ণিত 
হইয়াছে । ইহা! ৮০* দ্রাঘিম। ও ৩৩৫০ অক্ষ রেখার উপর অবস্থিত। 

ইহার পুর্ববদিকে ৮১ ও ৮২* দ্রাঘিমা এবং ৩০* ও ৩১* অক্ষরেখার 

মধ্যে তিববতের অন্তর্গত কৈলাস পর্ববতমালার অব্যবহিত দক্ষিণে 

রাক্ষস (রাবণ হুদ ) ও মানস সরোবর । মানস সরোবরের উত্তরে 

৩১* অক্ষরেখা ও ৮১*৪* দ্রাঘিমাতে কৈলাস শু । 
কৈলাস ও লাডক পর্ববতমালার মধ্যে অবস্থিত মানস 

সরোবরের নিকটবর্তী, প্রধানতঃ সিন্ধু প্রদেশ শতদ্র ও ব্রঙ্গপুত্র 
নদীর উন্তবস্থান। গঙ্গা, কালী (সারদা) কর্ণালী (গাগড়া ) 
প্রভৃতি নদীর উদ্ভব স্থানও এই প্রদেশ হইতে অনতিদূরে। 

হিমালয় প্রদেশ হইতে যে সকল নদী বাহির' হইয়৷ দক্ষিণদিকে 

হিন্দুস্থানকে প্লাবিত করজঃ সাগরাভিমুখী হইয়াছে, পশ্চিম হইতে 
তাহারা যথাক্রমে--সিম্ধু, ঝিলাম ( বিতন্ত! ), চেনাব ( ইরাবতী, ) রাভি 

( চন্দ্রভাগ! ), বিয়াস ( বিপাস! ), সটলজ ( শতক্রু), ষমুন।, গঙ্গা, কালী 

( সারদ ), কর্ণালী ( গাগড় ), গণ্ডক, অরুণ কোষী, তিষ্ঠা, মনস ও 

ব্রহ্মপুত্র । 

ই্ছাদিগের মধ্যে সিদ্ধ, গঙ্গ!, রদ, সরযু, গণ্ডক, অরুণ কোৌষী, 

মনস ও ব্রহ্মপুত্রের উতপন্তি স্থান হিমীলয়ের বরফমগ্ডিত শুঙ্গমালার 
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উত্তরে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন আর সকল নদীই 

হিমালয়কে কর্তন করতঃ দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে । সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র 
তিরবতদেশে হিমালয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পশ্চিম ও পুবব দিকে 

প্রবাহিত হুইয়া অবশেষে হিমালয়ের পাদদেশ প্রদক্ষিণ পুববক দক্ষিণা- 
ভিমুখী হইয়া পঞ্জাব ও আসামের সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
প্রাচীনকালে সমগ্র হিমাচল প্রদেশ ব্যাপিয়া এক সময়ে যে শৈব 

ধশ্মের প্রভাব বিস্তু ত হইয়াছিল, তাহার সমর্থনে এখানে মহাঁভারঙ 
হইতে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়৷ যাইতেছে । 

ভীত্ম, সৌগ্তিক, দ্রোণ, বন ও অনুশাসন পবের্' এ সম্থদ্ধে নানারূপ 
আখ্যায়িকার বর্ণনা! আঠে। কথাপ্রসঙ্গে ইহাধিগের কোন কোন 

আখ্যায়িক! হইতে এই অঞ্চলে শৈব ও বৈষ্ণব ধশ্মের মধ্যে পরম্পরের 

ংযোগ ও সংঘষ সম্বন্ধে অনেক তত্ব জানিতে পারা যায়। 

অনুশাসন পবেবর চতুর্দশ অধ্যায়ে একটী আখ্যায়িক। আছে। 
জান্ববতা রুক্মিণীর গর্ভজাত প্রছ্ঃন্স প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র- 
দিগের ন্যায় বাস্থদেবের নিকট নিজেরও তেমন একটা পুত্র প্রার্থনা 
করিলে তিনি মহাদেবের আরাধনার জন্য হিমালয় পববতে উপমন্স্য 

মুনির আশ্রমে উপনাত হন। সেই আশ্রম জাহ্ুবীতীরে অবস্থিত । 

মহাদেব দেবী পাবর্বতীর সহিত তথায় নিরন্তর বিহার করিয়। থাকেন । 

বান্থদেব তথায় উপমনুযুর নিকট দীক্ষ। গ্রহণ পুবর্বক মহাদেবের 

আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন । তিনি একমাস ফলাহার, চারি মাস মাত্র 

জলপান ও উদ্ধ বাহু হইয়া একপদে অবস্থানপৃব ক ধ্যানমগ্ন থাকিলেন। 
ষ্ঠ মাসে দেখিতে পাইলেন, আকাশমণ্ডলে একাধারে * স্হত্্র 
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সূর্যের প্রভ৷ বিস্তার করিয়া নীল পর্ববতের ন্যায় এক মেঘখণ্ড ভাসিয়া 
আসিতেছে, মহাদেব স্বীয় ভার্যা পার্বতীর সহিত তাহাতে অবস্থান 

করিতেছেন। তিনি বান্থুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বান্ুদেব ! 

তুমি সহস্র সহজ বার আমার আরাধনা করিয়াছ। ব্রিলোক মধ্যে 
তোমার তুল্য আমার পরম ভক্ত আর কেহ নাই”। তখন বাম্থদেব 

সেই পুজনীয় দেবদেব মহেশ্বরকে স্তরতি করিয়৷ বলিলেন “তুমি ব্রহ্মা, 
রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা, বিধাতা ও সূর্যযন্বরপ। তোমা 

হইতে স্থাবর জঙগমাত্মক সমুদয় প্রাণীর স্যষ্টি হইয়াছে,ইত্যাদি ইত্যাদি ।” 
মহাদেব ও মহেম্বরী উভয়ই তাহাকে অভিলফষিত বর প্রদান 

করিয়া তথা হইতে অন্তহিত হইলেন । 

এই পর্বেবের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বাসুদেব যুধিষ্টিরকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতেছেন ;আমি পূুর্বব অবতারে মণিমন্থ পর্ববতে বহু সহত্র 

বতসর মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। তাহাতে প্রীত হইয়! তিনি 

আমাকে অভিলধিত বর প্রদান করিতে চাহিলেন। আমি প্রার্থন। 

করিলাম--এই বর আমাকে দান করুন ধেন অনন্তকাল আপনার 

প্রতি আমার অচল! ভক্তি থাকে ।” 

এই পর্বেবপ্ন ১৯শ অধ্যায়ে অস্টাবক্র দিগধিষ্ঠাত্রী আখ্যানে এই 
অঞ্চলের তাশুকালীন ভৌগলিক চিত্রের এক বর্ণনা পাওয়া যায়। 
অস্টাবক্র মহষি বদান্যের স্তপ্রভ৷ নান্দী কন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ 
হইয়।৷ তাহ।র পাণিগ্রছণের প্রাথী হইলে, মহধষি তাহাকে বলিলেন 

“বস! ভুমি একবার উন্তরধিকে গমনপুন্বক এক ব্যক্তির সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া আইস। তখা হুইতে প্রত্যাগমনের পর তোমাকে 

কন্ত। প্রদান করিব” । 

মহষি পথের এরূপ নির্দেশ করিলেন ;_ 
“অন্গকাপুরী ও হিমালয় অতিক্রম পূর্বক কৈলাস পর্ববতে ভগবান্ 
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মহেস্বরের বাসম্থানে উপনীত হইবে। কৈলাস পর্বতের এস্থাৰ 
বড় রমণীয়। দেবী পার্বতী মহাদেবকে লাভ করিবার জন্য তথায় 
কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার পুবর্ব ও উত্তরদিকে কাল, 
ধতু, দেবাদি সকলেই সেই দেবদেবের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত বিষ্মান 
রহিয়াছে । ' এই স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে এক 
পরম রমণীয় নীলবন অবলোকন করিবে । তথায় এক বৃদ্ধা তপন্বিনীর 

সহিত দেখা হইবে । তথ। হইতে 'প্রত্যাগমন করিলে পর তোমার 

অভিলাষ পুর্ণ হইবে ।” 
মহধি বদান্যের আশ্রমস্থান যে কোথায় ছিল তাহ! বল! হয় নাই। 

অস্টাবক্র তথা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়৷ হিমালয় পববতে 

প্রথম উপনীত হয়েন। একদিন তথায় বিশ্রামান্তে পুনববার যাত্রা 

করিয়া এক হ্দেপ নিকট উপস্থিত হন। ইহার অনতিদুরে হর- 

পাববতীর মৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার উত্তরে কৈলাস পবব তোপরি 

ধনপতি কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী। মন্দাকিনী নদী১ ও 

নলিনীদল-সমাচ্ছন্ন এক সরোবর এই পুরীর শোভ1 বদ্ধন করিতেছিল। 
তিনি কুবেরের আতিথা গ্রহণপুবব ক যক্ষ, গন্ধবব ও কিন্নরগণ পরি- 
শোভিত হইয়া! দেবমানের এক বসরকাল তথায় অতিবাহিত করেন । 

উব্বশী, রস্তা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা প্রসৃতি অপ্দরাগণও নৃত্যগীত দ্বারা 

ভীহার চিন্তবিনোদনের জন্য তণ্পর ছিল। তথ! হইতে যাত্রা! করিয়া 

তিনি কৈলাস, মন্দার ও স্থমেরু প্রভৃতি বিবিধ পববত অতিক্রমনান্তে 

কিগ্লাতরূপী মহাদেবের স্থানে উপনাত হন। 

বনপবেবর (৩৮-৪০অ০) কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে অজ্দ্রনের 
যুদ্ধ ও অবশেষে তাহার নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্লাভের এক 

৫১) হজ বর্তমানকাপে যাহ! মন্দাকিলী নামে পরিচিত্তা তাহা হইতে 
স্বতজ্জ নদা। 
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আখ্যায়িকা আছে । অজ্জুন অস্ত্রলাভের জন্য কিরাত অঞ্চলে আগমন 

করত; কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। . ক্রাতরূপধারী মহাদেব তীহার 

নিকট উপস্থিত হইলে কথা ব্যপদেশে তাহাদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ বাধিয়া 

ধায়। যুদ্ধে অজ্জুন পরাভূত হন। '্বয়ং মহাদেব কিরাতরূপে তাহার 
নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়! অজ্জরন তীহার স্তৃতি 

করেন, ইহাতে শিব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। 

এই অস্ত্রলাভ সম্ন্ধে দ্রোণ পবের্ব( ৮০-৮১ অধ্যায়ে ) আর একটি 

আখ্যায়িক। মাছে । তথায় বণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জু'ন হিমাচলে 

শঙ্করের আবাসস্থানে উপস্থিত হইয়া মস্তক অবনত করতঃ তাহাকে 

অক্ষর, অজাত ও জগতের কারণরূপে স্তুতিপুব্বক তাহার 
প্রসন্নত। লাভ করেন ও তাহার নিকট পাশুপতান্ত্র ভিক্ষ। 

করেন। অস্ত্র এক সরোবরে লুকায়িত ছিল। মহাদেবের নির্দেশ নু লাগে 

তাহারা তথায় গমন করেন এবং সেখানে ছুইটি বিষাক্ত সর্প দেখিতে 

পান। দেখিতে দেখিতে ইহার! ধনুক ও তাহার ছিলাতে পরিণত হয়। 

ইহ] পাশুপতান্্ন। অজ্ঞুন তাহ। গ্রহণ করেন। এই স্থান প্রদক্ষিণ- 

পূর্ববক মহাদেবকে প্রণামান্তে তিনি পুনর্ববার ধরণীতলে অবতরণ করতঃ 

উত্তর দিকে গমন করিতে থাকেন । অবশেষে মৃগ-পক্ষা-সমাকার্ণ 

পুষ্পফলে পরিশোভিত এক রমণীয় কাননভূমিতে উপনীত হন, এবং 
তথায় এক দিব্য আশ্রম তীহার দৃষ্টিগোচর হয়। বিবিধ রতুৃভৃষিত 
নানা প্রকার পববত, মণিথচিত উদ্ভান ও মনোহর সরোবর সকল এই 

আশ্রমের অলৌকিক শোভ। বন্ধন করিতেছিল। ইহার নিকট কুবেরের 
পুরীও নিশ্রাভ। ইহার পাশ্ব দেশে নানাপ্রকার মণিকাঞ্চজমময় পবব্ত 

ও স্বর্ণ বিমানসকল বিরাজিত ছিল, মন্দারকুস্থম-সমলঙ্ক তা মন্দাকিনী 

কলকল রবে প্রবাহিত হইতেছিল। ইহার মধ্যে বিচিত্র মণিতোরণ- 

সমলঙ্ক ত, মুক্তাজাল-খচিত গৃহুসমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে তিনি দেখিতে 



পঞ্চম পরিচ্ট্েদ $৫ 

পাইলেন। এই পুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী. এক বুদ্ধা রমণী। মহষি 
ন্দান্ট তীহারই দর্শন লাভের জন্য অফ্টাবক্র খষিকে উত্তর দিকে 

পাঠাইয়াছিলেন। এই দেবী স্ত্রীবেশধারিণী উত্তর দিক (২১ অ)। 

শাণ্চিপর্বেব যোগবলের মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে বাস ও তৎপুত্র 

শুকদেব সম্বন্ধে কয়েকটী অখ্যায়িকা হইতে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক 
তত্ব ও তথায় শিবের মাহাত্যু বিষয় অবগত হইতে পাঁর। যায়। এই 

পর্বের ৩২৪ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-_ভগবান ভূতনাথ ভূতগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া যখন পাব্তীর সহিত কর্ণিকার বনপুর্ণ স্বমের 
শুজে বাস করিতেছিলেন সে সময় যোগধন্মপরায়ণ মহধষি বেদব্যাস 
হথায় আগমন করতঃ ভবানীপতির প্রসাদে অগ্নি, বায়ু, জল, ভুমি ও 

মাকাশের গুণসম্পন্ন পুত্রলাভের কামনায় ইন্ড্রিয়সমুদয় রুদ্ধ করিয়া 

বায়ু ভক্ষণপুবক তপস্যায় মগ্ন হন। এইভাবে একশত 
বগুসর অতিবাহিত হইলে ভবানীপতি প্রসন্ন হইয়! তাহার নিকট 

প্রকাশিত হুন, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন “ছ্বৈপায়ন ! তুমি 

অচিরা্ অগ্নি, ঝযু, ভূমি, সলিল ও আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধপুত্র লাভ 

করিবে। এ পুর ব্রহ্ধপরায়ণ হইবে । তাহার ষশঃপ্রভাবে ত্রিলোক 

পুর্ণ হইবে। বর প্রভাবে যথাসময়ে শুকদেবের জন্ম হয়। স্তয়ং 

মহাদেব পার্বতীর সহিত প্রীতমনে বেদবিধানান্ুসারে শুকদেবের 

উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করেন। ঘথাবিধি পিতার নিকট ব্রঙ্গ- 

চর্য্যাদি শিক্ষালাভের পর তাহার আদেশানুক্রমে শুকদেব মোক্ষধন্ম 

শিক্ষা লাভের জন্য মহারাজ জনকের নিকট গমন করেন। এরূপ 

্ণন] আছে যে তিনি ক্রমে পর্ববত, নদী, তীর্থ, সরোবর, বিবিধ 

শ্বাপদাকীর্ণ বনভূমি ইলারৃতবর্ষ, হরিবর্ধ ও কিম্পুরুষ বর্ম অতিক্রম 
পৃব ক ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, এবং চীন ও হুনদিগের নিবাসভূমি- 

সকল অতিক্রম করতঃ আধ্যাবর্তে আগমন করেন । তদনন্তর পথে বিবিধ 
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সমৃদ্ধিশালী নগরাদি দর্শন করিতে করিতে অবশেষে মিথিলায় উপনীত 

হন। রাজধি জনকের নিকট আত্মসাক্ষাকার সম্বন্ধে উপদেশ লাভান্তে 

ধর্্াত্বা শুকদেব পুনবাঁর হিমালয় পব্বতে প্রত্যাগমন করেন। 
তিনি যে স্থানে উপস্থিত হন তাহ! সিদ্ধ কিন্নর ও চারণদিগের আবাস 

ভূমি। তথায় বাস্থুদেব পুত্রকামনায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া 
ছিলেন। এইস্থানের উত্তরে আদিত্য পবব্ত। এখানে বুষভধ্বজ আশ্রম 

নিম্মাণ পৃবর্ক বহুকাল তপম্যামগ্ল ছিলেন। ইহা প্রভ্বলিত 

হুতাশনে পরিবেষ্টিত। সে সময় বেদব্যাস ইহার পুবর্বদিকে এক 
নিজ্জন স্থানে অবস্থান পুববক শিষ্য স্থমন্ত, বৈশষ্পায়ন, জৈমিনি ও 
পৈলকে বেদ অধ্যয়ন করাইভেছিলেন। শুকদেব তথায় উপস্থিত 

হইয়! তাহাদের সহিত পিতার নিকট বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। 

শিষ্গণের বেদাধ্যয়ন সমাপন হইলে তীাহারা গুরুর অনুমতি লইয়! 

তাহ! প্রচার মানসে হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন। এই সময় 

মহুধি নারদ তথায় উপস্থিত হন। তাহার সহিত শুকদেবের আত্মজ্ভান 

সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হয়। শান্তিপবেবর ৩২৯ হইতে ৩৩২ 
অধ্যায়ে এসম্বন্ধে অতিশয় মনোগ্রাহী বিষয়সকলের উপদেশ 

রহিয়াছে । ইহা হইতে শুকদেবের অন্তরে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, 

এবং তিনি সংসার ত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্ল হইয়া! যোগবলে এই দেহ পরিত্যাগ 

পুববক বাযুভূত হইয়া সূর্ধামগ্ডলে প্রবেশ করিবেন এইরূপ নিশ্চয় 
করিয়৷ নারদের অনুজ্ঞ! গ্রহণপুববক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়। 
তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। 

ব্যাসদেব সে সময় মন্দাকিনীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন। পুত্র 
যোগানুষ্ঠানে প্রস্থানোগ্ভত জানিয়া ব্যাসদেব তীহাকে নিরত্ত করিলেন 
না। কেবল এই বলিলেন “বু ! তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি 
তোমাকে দর্শন.করিয়৷ চক্ষুর আকাঙুক্ষ। মিটাই।” শুকদেব পিতার এইরূপ 
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ন্নেহবাক্যে বিচলিত না হইয়া পিতাকে পরিত্যাগপুবব ক মোক্ষলাভের 
উপায় চিস্তা করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সিদ্ধগণ- 

নিসেবিত কৈলাস পববতে গমন করিলেন। এই পববতের শুঙ্গে আরোহণ 
পূর্বক যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাদ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সর্বব 
শরীরে একমাত্র আত্মাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । তদনস্তর 

তিনি উত্তর দিকে হিমাচল ও মেরুপববতৈর পরস্পর সংশ্লিষ্ট সুব্ণ ও 
রজতময় শত যোজন বিস্তীর্ণ অতি মনোহর শূঙ্গদ্বয় দর্শন করিয়া তদভি- 
মুখে গমন করিলেন। শুঙ্গ্য় তাহার গতিরোধ না করিয়া যেন 
সহসা বিদীর্ণ হইয়। তাহাকে পথ প্রদান করিল। নঅনস্তর তিনি 
আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে পুণ্পিত বক্ষ ও উপবন-পরিশোভিত 

মন্দাকিনী সন্দর্শন করিলেন। অপ্পরাগণ তথায় সেকালে বিবস্ত্র 

হইয়। জলক্রীড়া করিতেছিল, শুকদেবকে দশন করিয়! তাহারা কিছু- 
মাত্র লজ্জা অনুভব করিল না। এদিকে বেদবাস, পুত চিরকালের 

জন্য গৃহত্যাগ করিলেন এবং পৃথিবী ত্যাগ করিতে উদ্যত, ইহ] জানিতে 
পারিয়৷ শোকাভিভূত চিন্তে “হা বস!” বলিয়৷ উচ্চৈম্বরে চীতুকার 
করতঃ ভ্রিলোক অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগব|ন্ 
পিনাকপাণি দেবতা ও গন্ধন্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্যাসের নিকট 
উপনীত হুইয়া বরের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন তাহার 

প্রার্থনাম্বুরূপ পুত্র তিনি তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পুত্র 
বিলক্ষণ দেবছুর্নভ পরমগতি লাভ করিয়াছেন । 

এই সকল আখ্যায়িক। হইতে হিমালয় পর্ববতমালার উত্তরে 
কতদূর পর্য্যন্ত শৈবধন্মের প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল তাহার আভাস 
পাওয়া যায় । অফ্টাবক্রের আখ্যান হইতে বুঝা যয়ি এই অঞ্চলের 

সর্বেবাত্তর পর্ববতমালার উত্তরদিকম্থ সমশলভূমি পর্যন্ত শিবোপাসন! 
বিস্তুতি লাভ করিয়াছিল। অন্ততঃ পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় €ব মহা- 

৮ 
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ভারত রচনাকালে আর্ধ্যগণ হিমালয়ের উত্তরে বিস্তৃত এশিয়ার সমগ্র 
ভূমিখখ্চের সহিত পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় জরিপ বিভাগ এই 

অঞ্চলস্থ পব্ৰরতত সকলের যে মানচিত্র করিয়াছেন তাহ হইতে দেখ 

যায় কারাকোরাম শ্রেণী যে স্থানে হিন্দুকোষ নাম গ্রহণ করিয়াছে তাহার 

উন্তরে পাঁমির উপত্যকার পুূববদিক হইতে কাসগড় পবব তমাল! ও 

উত্তর দিক হইতে আলটাই ও টিয়ানসাং পববতশ্রেণী পুবব দিকে চলিয়! 

গিয়াছে। কারাকোরাম ও কাসগড় পনর্বতমালার মধ্যবন্তা প্রদেশ 

ব্যাপিয়। তিববতের মালভূমি (19052 )। 

কারগড় টিয়ানসাং পববতশ্রেণীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূমিখগড 

তারিম ও তাহার শাখানদী সকলের অববাহিকা ভূমি (12517 )। 
অষ্টাবক্র উপাখ্যানে উত্তর দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও এয 
বিভবের যে বর্ণনা আছে, তাহা এতগুলি নদী পরিসেবিত এই বিস্তীর্ণ 
অববাহিকা ভূমি হওয়। বিচিত্র নহে। তাহ! যদি হয়, তবে অধ্টাবক্রের 
কৈলাস, মন্দর, স্মেরু প্রভৃতি বিবিধ পববত অতিক্রম পুববক কিরাত- 
রূপী মহাদেবের স্থানে আগমন ও তথা হইতে ধরণীতলে অবতরণ 

করণের যে উল্লেখ আছে, এই অবতরণ ভূমি তারিম অববাহিকা অঞ্চল 

হয়_এবং কারাকোরাম ও কাসগর পবব তমালার অন্তর্গত তিববতের 
সমতলক্ষেত্র কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান হয়। আর যদি টিয়ানসান 
পবব তম/লাকে অতিক্রমপুববক উত্তর মহাসাগরের দিকে গমন বুঝায়, 
তবে তারিম নদীর অববাহিকা অঞ্চল কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান বুঝা 
যায়। সে যাহাই হউক হিমালয়ের উত্তরে প্রায় সমগ্র এশিয়াখণ্ড 

র্যাঁপিয়া এক সময় যে শিবোপাসনার প্রচলন ছিল তাহাতে সন্দেহ 

থাকে ণা। 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
শাস্তিপর্বের বর্ণিত (২৮৪ অত ) আর একটি আখ্যায়িকা হইতে 

হিম।লয়ের দক্ষিণে শিবালিক পব ত পর্য্যন্ত শিবের অপ্রতিহত প্রাধান্যের 

বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। হুরিদ্বার তীরথক্ষেত্র এই পবরতোপরি 

অবস্থিত। এখানে প্রাচেতস দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহাতে এক মহাদেব ভিন্ন অপর সকল দেেবতাই নিমস্ত্রিত হইয়া 

আগমন করেন। মহাত্বী দধীচি ইহাতে ক্রোধাবিষ্ হইয়া বলেন 
“যে যক্ছে ভগবান্ রুদ্র পুজিত ন৷ হয়েন তাহাকে যজ্ঞ বা ধন্ম বল। 

যায় না।৮ দক্ষ দরধীচিকে সন্বেধন করিয়া বলিলেন-_--“মহর্ষে ! 

ইহলোকে জটাজুটধারী শুলহস্তে একাদশ রুদ্র বঙ্তমান রহিয়াছেন, 

কিন্তু তাহাদের মধ্যে মহাদেব কে তাহ! আমি অবগত নহি ।১ দরধীচি 

ইহ। শুনিয়া বলিলেন “মহাদেবের তুল্য প্রবীণ দেবতা আর কেহই. 

।নাই। তাহাকে যখন নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তখন যক্ঞ্ত নিশ্চয়ই পণ্ড : 
(হইবে ।” ইহাতে দক্ষ বলিলেন “যঙ্েশ্বর বিষুর নিমিত্ত এই মন্ত্পৃত 
হবিঃ স্ত্ববর্ণপাত্রে সংস্থাপিত হইয়াছে, আমি এই যচন্তভাগ দ্বারা ভগবান 

বিষুকে পরিতৃপ্ত করিব |” 
১ মহাভারতের এই দগযঙ্ছের আখ্য।য়িক। অবলম্বণ করিয়। প্রীমদ 

তাগবতাদি পুরাণশাস্্রগুদিতে মহাদেবেরপত্বী দক্ষকন্তা সতার যঙ্জগ্তলে 

আগমন ও স্বামীনিন্দা অবণে যজ্ঞভুমিতে দেহতাগ, পত্ব!র মুতদেহকে স্বন্ধোপরি 

স্থাপনপূর্বক মহাদেবের টন্মাদভাবে বিচরণ এবং অবশেদে শনারায়ণ 

কর্তৃক এই দেহকে ৫১ খগ্ডেবিতক করত: নানা স্থানে এত অংশগুপি 

পতিত হইবার আখ্য।রিকার স্থ্টি। এই অংশগুলি যেসকল স্থানে 

পতিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটিই এক. একটি পাঠস্থানে পরিণত. 
ইয়া শক্তি উপাসনার এক একটি বিশে স্থান অধিকার কবিয়ান্ধে। 



৬৪ শৈবধর্্দম বা রুদ্র শিবোপাসনা 

দধীচির উক্তিই সফল হইল। স্বামীকে নিমন্ত্রণ কর| হয় নাই 

ইহাতে উমা বড়ই ক্ষুন্ন হইলেন। তীহাঁর মনস্তগ্টি সাধনের জন্য 
মহেশ্বর তাহার মুখ হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষের স্্টি করিলেন। 
ইহার নাম বীরভদ্র। তাহাকে প্রজাপতি দক্ষের যন্্ নষ্ট করিবার 

আদেশ করিলেন। দেবী পার্বতীর ক্রোধ হইতে এক বীর নারী উতুপন্ন 

হুইল। ইহার নাম ভত্রকাঁলী১ । তাহার। উভয়ে ষন্ঞস্থলে উপস্থিত হুইয়। 
যজ্ধের আয়োজন সব বিন করিল। যক্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন- 
পর হইয়াছি। বীরভদ্র অচিরে তাহারও শিরশ্ছেদন করিল৷ যন্তরস্থল 
অগ্নিদগ্ধ করিয়া দক্ষতক বলিল, “আমতা উভয়ে রুদ্রের 

আদেশানুসারে এখানে আসিয়াছি। তুমি এইক্ষণ সেই দেবাদিদেবের 
শরণাপন্ন হও ।” দক্ষ তখন মহাদেবের তৃষ্টি সাধন উদ্দেশ্যে স্তব করিলেন__ 
আমি সেই নিতা, নিশ্চল, অবিনশ্বর, বিশ্বপতি দ্েবাদিদেবের শরণাপন 

হুইলাম। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব সহস! সেই বিধ্বস্থ যক্ঞাগ্নিকুণ্ড 

হইতে সমুখিত হইলেন এবং দক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন আমি 

তোমার কি উপকার করিব ?” দক্ষ বহু কষ্টে বহুকাল টিনা 

হিম হইতে অদূরবস্তী কনখলে রা তীর দেহত্যাগের স্থান 
সতীঘথাট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । লক্ষ্যের বিষয় মূল 
আখ্যায়িক।তে মহা।দেবপত্বী যে দক্ষের কন্ঠ! ছিলেন তাহার কোন আভা 

নাই। পরন্ধ যেতাবে দক্ষ যন্ত নষ্ট করিবার গন্য তিনি স্বামীর সাহচর্য 
করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি দঞ্গের কন্তা ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 

হওয়া সম্ভবপর নহে। অধিকন্ত শ্বশ্তর জামাতা সম্বন্ধ ত দূরের কথা 

দক্ষের সঙ্গে মহাদেবের যে ইহার পুর্বে কোনরূপ পরিচয় ছিল তাাও 

মনে হয় না। 

২ মার্কণ্ের পুরাণ মতে শ্ুস্ত নিশ্ুস্ত অন্থর বধের জন্ত দেবীর দে 

কো হইতে ভদ্রকালীর উদ্ভব হইরাছিল। 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ. ৬১ 

বত্বে যে সকল বস্ত্ৰীয় দ্রব্য আহরণ করিয়াছেন তাহা! যেন নিষ্ষল না হয়, 
এই বর প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও তথাস্তব বলিয়া! তাহার অভিলাধিত 

বর প্রদান করিলেন। | 
পরবর্তী অধ্যায়ে দক্ষের রুদ্র স্তুতির বর্ণনা আছে। রুদ্র তাহাতে 

সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতেছি 

তুমি প্রসন্ন বদনে একমনে তাহা গ্রহণ কর। আমি ষড়টঙগ বেদ, সাংখ্য 

ও যোগশাস্ত্র হইতে পাশুপত ধর্ম উৎপাদন করিয়াছি, উহার প্রভাবে 

অচিরে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সকল: আশ্রমীরই উহাতে অধিকার 

আছে-_তুমি আমার বরপ্রভাবে সেই পাশুপত .ধন্মের সমগ্র ফল 
লাভ কর।৮ এই যন্ভ্রপণ্ুড ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া! নারায়ণ কর্তৃক 

বিবৃত আর একটি আখ্যায়িকী আছে। (শান্তিপর্বব ৩৪৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) 
নারায়ণ বলিতেছেন__ 

আমি কোন কারণবধশতঃ ধণ্মের গুরসে দুই মুর্তিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়। নরনারায়ণ নামে প্রখ্যাত হইয়। পর্ববতে তপন্তামগ্র ছিলাম। 

এঁ সময় প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া! তাহাতে রুদ্রের 

যন্্রভাগ কল্পনা না করায় রুদ্রদেব ক্রোধাবিষ্ হইয়! দধীচির বাক্যা- 
নুসারে এ যজ্ঞ নষ্ট করিবার জগ্ প্রচলিত শুল নিক্ষেপ করেন। 
এ শূল দক্ষে্ যন্ত্র ধ্বংস করিয়া বদরিকাশ্রমে নারায়ণের নিকট 

আগমন করতঃ মহাঁবেগে নারায়ণের বক্ষস্থল বিদ্ধ করে। কিন্তু 

সেই পুল নারায়ণের হুঙ্কার দ্বার প্রতিহত হইয়া পুনরায় শঙ্করের 
হস্তে গমন করে। তখন রুদ্রদেব রোষপরবশ হইয়া নরনারায়ণের 

প্রতি ধাবিত হন। নারায়ণ হস্য দ্বার। রুদ্রের কছদেশ আকড়াইয়! 

ধরেন। তখন নর রুদ্রকে বিনাশ করিবার জন্য এক মন্ত্রপুত ধিক 
তাহার প্রতি নিক্ষেপ করেন, কিন্তু রুদ্র ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। 

রুদ্র ও নরনারায়ণ ষধ্যে তুমুল ঘন্ চলিতে থাকে, ইহাতে 



৬২. শৈষধণন্ম বা রুদ্র শিষোপাপসন। 

এক প্রলয় ব্যাপারের সূচনা হয়। তখন সর্ববলোকপিতামহ ব্রঙ্গাদেব 
মহধিগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 

রুদ্রকে স্তব করতঃ বিরত হইতে প্রার্থনা করেন এবং বলেন যিনি 

অক্ষয়, অব্যক্ত, কুটস্থ, কর্তা, অকর্তা, নির্দন্ব ও লোকক্রষ্টা, এই নর 

নারায়ণ তীহারই মুর্তি। আমি কোন কারণবশতঃ দেই ব্রঙ্গোর 

প্রসন্নতা হইতে দু হইয়াছি, আর আপনিও তাহার ক্রোধ হইতে 

উতুপন্ন হইয়াছেন। অতএব এইক্ষণ আপনি অ.মার অন্যান দেবতা 
ও মহধষিগণের সহিত এই বরদাতা নারায়ণকে প্রসন্ন করুন। 
জিলোকের মল হউক । 

 ব্রক্গার বাক্যে রুদ্রের ক্রোধ অপনীত হইল । তিনি নারায়ণের 

শরণাপন্ন হইলেন। তখন নারায়ণ রুদ্রকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন 

হে রুদ্র! যেব্যক্তি তোমাকে জানে সে আমাকেও জানে, আমাদের 

উভয়ের মধ্যে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র গরভেদ নাই। আমার 

বক্ষস্থলে তোমার শুলের আঘাতে যে চিহ্ন হইয়াছে অগ্ভাপি 

উহা শ্রীবস নামে কথিত হইবে এবং তোমার কছদেশ 

আক্রমণ বশতঃ উহাতে আমার যে করচিহ্্ অস্কিত হইয়াছে, 

সে জন্য আজ হইতে তোমার নাম শ্রীক%খ হইবে১। 

দৃক্ষষত্ভ্রকে অবলম্বন করিয়া রচিত এই আখ্যায়িকা দুইটির মধ্যে 

এক গভীর সত্যের সন্ধান পাঁওয়! যায়। আমর! দেখিয়াছি সমগ্র 

হিমাচল প্রদেশ ব্যাপিয়া, এমন কি ভারতবর্ষের উত্তর দিকে অবস্থিত 

আসমুদ্র সমগ্র আসিয়া থণ্ড মধ্যে শৈবধন্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, 

কালসহকারে বৈষ্ণব ধশ্ম ইহার প্রতিঘ্বন্্ারূপে দণ্ডায়মান হয়। 
সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত লোকদিগের প্র তীক্ দক্ষ প্রজাপতি বৈষ্ণব 

ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হুন কিন্ত তখনও শৈবধম্মের প্রভাব অপ্রতিহত। 
স্পা 

১ বুল সত সত নাল$$ সম্থ-্ধ মহ(ভাগতেই অগ্ড আখ্যায়িক1ও আছে 
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বদরিকাশ্রমে নর নারায়ণ ও রুদ্রের মধ্যে ষে ভীষণ সংগ্রাম তাহা! এই 
৷ বিরোধের ইতিহাস। বৈষ্ণব ধর্ম ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। 
উভয় ধন্মের মধ্যে পরিশেষে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু 
প্রকারান্তরে বৈষ্ণব ধন্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে । এই সময় 
হইতে হিমালয়ের কৃন্মাচল প্রদেশের অন্তর্গত বদ্রিনারায়ণ পর্বত 
শৃঙ্গদ্ধয় এবং তাহাদের নিকটবণ্ভা স্থান সকলে ক্রমশঃ বৈষ্বধর্নম 
প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে । বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির পর হিন্দুধর্মের 
যখন পুনরভ্যুত্থান হয় তখন শঙ্করাচার্য এই অঞ্চলে যোশীমঠ স্থাপন- 
পূর্বক ইহাকে হিন্দুধন্ম্ন প্রচারের কেন্দ্র করেন। এখানে তিনি ব্রঙ্গা- 

সুত্রের ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করাচাধ্য শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। 
ইহার পর রামানুজ, মধ্বাচার্য্য *ভূতি বৈষ্ণব আচার্যগণও এই স্থান 

হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ব্রঙ্গসৃতের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দ্বারা 
আপন আপন বৈহ1 মত স্থাপন করেন। রুদ্র দক্ষকে পাশুপত ধর্মে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন । ইহার মুলতন্বকি এবং বর্ধমানে শৈবধন্মে 

যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে পরপন্তী অধ্যায়ে তাহার বিবরণ দেওয়৷ 

হইল । 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পূর্বব অধ্যায়ে যে সকল বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে তাহা! হইতে 

দেখা যাইবে বর্তমান কালে হিন্দুধশ্মের যে সকল বিভিন্ন শাখা 

ৰ আছে তন্মধ্যে রুদ্রেশিব উপাসনাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ফলতঃ 
(এই উপাসনাকে অবলম্বন করিয়াই বৈদিক ধশ্্ন পৌরাণিক যুগে প্রথম 
হিন্দু ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । কিন্তু রুদ্র শিবোপাসন। যে 

তাহার বন পুর্বব হইতেই প্রচলিত ছিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম অপেক্ষা 

যে ইহা অধিকতর প্রাচীন, চারিশ-্ত খ্ীষ্ট পূর্বব অব রচিত বৌদ্ধ শান্ত 
নির্দেশ হইতে তাহা জান! যাঁয়।১ এই গ্রন্থে তৎকালে প্রচলিত 

ধর্মমতগুলির এক তালিক। প্রদত্ত হইয়াছে । ইহাতে রুদ্রশিব 
ট্পাঁসক জটিল। নামক এক সম্প্রদায় ও বাস্থদেব বলদেব উপাসক- 

সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু জঠাধারী জিলা সম্প্রদায়ের নাম 
উল্লেখের মধ্যে যে সম্ভ্রম লঙক্ষিত হয়, বাহ্ুুদেব বলদেবের উপানক 

দিগের বেল।য় তাহার অহাব রহিয়াছে । ইহাদিগকে হাতি, ঘোড়া, 
গরু, কুকুর প্রভৃতি উপাসকদিগের সঙ্গে প্রায় এক পর্যযায়ভুক্ত করা 

হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝ যাঁয় সে সময় বাহ্থদেব বলদেব উপাসন! 
সমাজে কুসংস্কারাপন্ন নিন্বস্তর লোকদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 

1 কিন্ত দেখ! যায় পতগ্জালির সময় ( অনুমান এক শত পঞ্চাশ পুর্বদ থুঃ 

৷ অঃ) বান্থদেব সম্কনণ উপাসনা, সমাজের উন্নতন্তর শিক্ষিত 
টিসি ৮০ ত ৯ পি পল আস পাপ শশা ০ 

১ বুহ্ধদেবের উপদেশগু'ল । যে গ্র্থ পল? 'পণব্ধ হয়: হে তাহার লাম 

সুস্তপিটক। ইহ! পাঁচখণ্ডে বিহক্ত) ইছারা 'দীর্ঘনিকায়' মধ্যমনিকায় 

সংযুক্তনিকায়, অঙ্গোত্তরনিকায় ও ক্ষুদ্রকনিকায়। “নিদেশ' ক্ষুদ্রনিকায়ের 

অন্তত ক্ত। 
২ এই সন্বঞ্ছে 'হিন্দুদশ্মের অঠিবাক্তি বৈষ্বধন্ম” গ্রন্থ ডরইবা_ 
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সমাঞ্জের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছে। পতগ্রলি শিবভাগবত 

( ভগবত শিবের উপাসক ) এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি 
(শিব) হস্তে লৌহনির্মিত শূল ধারণ করেন (প, ৫-২-৭৬ )। 

ইহ।র পর কয়েক শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘকাল বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অদ্ভ্যু- 
দয়ের অবস্থা। ইতঃপুর্বে স্রাট অশোকের চেষ্টীয় এশিয়া মহাদেশের 
নানাস্থানে এই ধর্ম বিস্তৃতি লাশ করিয়াছে। অশোক স্বীয় পুত্র 
মহেন্দ্রকে সাআজাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজের অবশিষ্ট জীবন সঙ্ের 
সেবায় উত্সর্গ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু নঙ্ঘ তাহা অপেক্ষাও 

বৃহত্তর ত্যাগের দাবী করিয়া বসিল। সঙ্ঘ রাজপুত্র মহেন্দ্রকে দাবা 

করিল। পিতা করত যিনি রাজমুকুট মস্তকে ধারণের জন্য চিহ্নিত 

হইয়াছিলেন, সড্ঘের আহ্বানে তিনি আজ মুণ্তিতমস্তকে ভিখারীর 

দণ্ড হাতে ধারণ করিয়৷ ঘরের বাহির হইলেন । ধশ্মের জন্য এই 

আত্মত্যাগ মানবজাতির ইতিহাসে চিরকাল অতুলনীয় হইয়া থাকিবে ॥ 
এইরূপ ঘটন। যে লোকের চিন্তে প্রবল উন্মাদনার সঞ্চার করিবে তাহা 

স্বাভাবিক। অচিরকালের মধ্যে বৌদ্ধধন্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া 

পড়িল। ক্রমে নালন্দীতে প্রাচীন জগতের বৃহত্তম শিক্ষায়তন গড়িয়া 
উঠ্ভঠিতে লাগিল ; তথায় নাগাঙ্জুন প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকগণ বৌদ্ধধর্মের 
মুূলতত্ব কি তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাথ্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। 

্রীষ্ঠীয় প্রথম হইতে চারিশত অব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধমত্ের অপ্রতিহত 
প্রভাব ছিল, বৈদিক ধন্মের সম্প্রদায়গুলি নিশ্প্রভ হইয়! পড়িয়াছিল 
সত্য, কিন্তু বিনষ্টভাব প্রাপ্ত হয় ন!ই। গুণ্তবংশের রাজন্ব কালে 
বৈষ্ণবধর্ম্নের পুনবর্ণর অভ্যুদয় হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্ত, কুমার গুপ্ত ও 
স্কন্দগুগ্ত সকলেই বৈষ্ঞবধন্মে দীক্ষিত ছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকেরই 
সময়ের মুদ্রায় নিজদের পরম ভাগবত বলিয়াছেন__ষ্ঠাহারা ভগবত 

বাহুদেবের. উপাসক ছিলেন। রী চতুর্থ শতাববীর আন্ত হইতে 
ন 
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৪৬৪ অব্দ পর্যন্ত তাহাদের রাজত্বকাল। এই সময়ের মধ্যে বিষুণর 

উদ্দেশ্টে নির্মিত অনেক মন্দির ও শিলালিপির নিদর্শন নানাস্বানে 

প্রাপ্ত হওয়৷ গিয়াছে। 

এই সময় হইতে শৈবধর্ম্মেরুও অক্র্যুদয়ের প্রমাণসকল বর্তমান 
: রহিয়াছে | তৃই'য় শতাব্দীর মধ্যভাগে কুশানবংশীয় রাজার উত্তরপশ্চিম 

' ভারতে বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । এই বংশীয় রাজ। ক্য়িস্ 
প্রচারিত মুদ্রায় নিজকে মহেশ্বরের উপাসিক বলিয়৷ পরিচয় দিয়াছেন, 

এবং এই মুদ্রার বিপরীত দিকে ব্রিশল হস্ত শিব ও নন্দীর মুর্তি 

অঙ্কিত রহিয়াছে ন 

কালিদাস রঘুৰংশের প্রশস্তিতে পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়! 

গ্রন্থ আরস্ত করিয়াছেন। বাণ, ভবভূতি, স্থৃবন্ধু, শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণও 
তাহাদের রচিত গ্রন্থের আরস্তে শিবের বন্দনা করিয়াছেন । স্থুবন্ধু, 
বাণ ও ভট্রনারায়ণ শিবের সঙ্গে হরিরও বন্দনা করিয়াছেন। ইহা 
হইতে তীহারা হরি ও মহেশ্বর উভয়ের প্রতিই ভক্তিপরায়ণ ছিলেন 

টি অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতি ততকালে শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছিল বুঝা যায়। সম্রাট 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। তিনি খৃষ্ঠীয় পঞ্চম 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিংহাসনারোহণ করেন। কালিদাস তাহার 

সমসাময়িক ছিলেন। ইহা হইতে দেখ! যায় বৈঞুব ধর্ম্মের ন্যায় 

শৈবধন্মও সেকালে শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 
বৈশেষিক সূত্রের ভাস্মকা'র প্রশস্তপাদ বলেন যোগ ও আচার 

দ্বারা মহেশ্বরের অনুগ্রহ লাভান্তর কণাদমুনি তাহার সূত্র রচনা 
করিয়াছিলেন । জৈন ধণ্মাবলম্বী হরিভদ্র 'সন্দর্শন সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থে 
গোতম ও কণাদ সম্প্রদায়কে শৈবধন্ম(বলম্বী বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । 

মহারাষ্ট্র দেশের রাজ! দ্বিতীয় - পুলকেশিনের রাজত্বকাল ৬৯০ হইতে 
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৬৩৯ শ্রীঃ অব পর্য্স্ত। সে সময় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাগবর্ধন 
নাসিক জিলায় ইগতপুরীর নিকট এক গ্রাম কাপালেশ্বর দেবতা 
প্রতিষ্ঠিত এক মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদান করেন । এতদ্সম্বন্ে 
যে তাত্রফলক খচিত হয় তাহাতে মন্দিরের দেবতাকে মস্তক কঙ্কাল 

মালাধারী-এবং ইহার উপা'সকদিগকে মহা ব্রতধারী বলা হুইয়াছে। 
| চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইয়াং শিয়াং (171500-7515118 ) ৩৮ 

থুঃ অবে প্রথম এদেশে আগমন করিয়া দ্বাদশ বশ্সরকাল নালন্দায় 

অবস্থিতি করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র সকলে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন 
ও ভারতবর্ষের সর্বত্র পধ্যটন করেন। এক বারাণসীধামেই তিনি 

মহেশ্বরের উপাসক দশ সহত্র ভক্ষাচ্ছাদিতদেহ জটাধারী দিগন্বর 
সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিতে পান । 

প্রাচীন বৈদ্িকধর্ম্ে মন্দিরের কোন স্থান বা ব্যবস্থা ছিল না। আরাধ্য 
দেবতার মুর্তি প্রতিষ্ঠা ও তীর্থ দর্শন হিন্দুধশ্মের এক বিশেষত্ব । এই 
মন্দির গুলিকে কেন্দ্র করিয়। হিন্দুধন্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় গুলি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণগুলির১ সৃষ্টি 
হইয়াছে । 

(৯১) মহাভারত ও রামায়ণ ছুই মহাক্াব্য। পাশ্চ।তায পগ্গতার্দগের 

মতে মহাভারতের আখ্যান গুলিকে অবলম্বন করিয়া পুরাণশান্ত্রগুলির রচন। 
এবং রামায়ণের গল্পগুল পরবস্তীক্কালের কাব্যগ্রন্থ গুলি রচনার মুল ।. 
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কাবাগ্রস্থগুলির রচন] সম্বন্ধে এট উল্কি সম্পূর্ণরূপে প্রযে!জ্য হলেও পুরাপ- 
গুলির সম্বন্ধে এই উক্তি সব্দ! খাটে না। আমরা দেখিতে পাই ছুান্দোগ্য 

উপনিষদে নারদ-সনতকুমার সংবাদে -( বু]হ.ভূমাতত্ব লাফে গ্রসিদ্ধঃ) নারদ 



৬৮ শৈবধর্ম্ম বা রুদ্র শিবোপাসন। 

মহাভারতের ১৮শ পর্বেবর শেষ অধ্যায়ে ১৮ খানা পুরাণের 
নামোলেখ আছে । বর্তমানে যে ১৮ খানা প্রাচীন পুরাণ আছে তাহারা-_ 

বিষুপুরাণ, পল্পপুরাণ, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, অগ্নি, মহুশ্য, কুণ্্ম, 

মার্কগডেয়, পল্প, ব্রক্ষবৈবর্ত ব। ব্রহ্মকৈবর্ত, ভাগবত, নারদীয়, বামন, 
বরাহ, স্বন্ধ। শিব, লিগ, ও ভবিষ্য পুরাণ। ইহাদিগের মধ্যে কোন 

কোন পুরাণ, যথ। ভ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ, পন্সপুরাণ, নারদীয় পুরাণ, বামন- 

পুরাণ, বরাহ পুরাণ যে মহাভারতের পরবর্তী কালের রচনা তাহাতে 
পর আপ সপ আপা পাপ পপ ০? অর 

পুরাণ ও ঈতিছাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। উপনিষদের পূর্বববস্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থ- 
গুলিতে আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা নারাংশপি গুলির বর্ণন! রহিয়াছে । 

গথ! নারাশংসিগুলিতে পুর্ববন্তী প্রপিক্ধ লোকবিগের দানস্ততির প্রশংসা- 

সচক আখ্যাণগুলি কীর্তিত হইত। ঞগৎস্থষ্টিবিষয়ক দার্শনকতত্ব, 
দেবতাদিগের ও তাহাদিগের সন্ত/ন অতিমানবদিগের চরিতাখ্যান পুরাণের 

বিষয় ছিল) বড় বড় যজ্ঞান্ুষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন অন্ত 
। বিশেষ শ্রেণীর লোক কতৃক এই সকল গীত হুইহ5। গৃহ্যহত্রগুলি হইতে 

ঞান। যায় বেদ-বেদাজের পরেই ইতিহাস, পুরাণের স্থান ছিল, ইহাদিগের 

. আবৃতি ধর্মকর্মের এক অঙ্গ ছিল। ব্রাঙ্গণগ্রন্থগুলিরও পূর্বে বৈদিক মন্ত্র 

: রচনার যুগেই ইতিহাস পুরাণের সুচনা দেখা যায়। তবে ইহাও ঠিক, 

'বর্তমানকালের পুরাণশান্মগুলি তাহার পরবত্তীকাপে রচনা । কোন কোন 

পুরাণের রচনার কাল মহাভারতের অনেক পরে। স্থষ্টি ( 09979089225 ) 

;বিষয়ক যত কিছু বর্ণনা তাছ। পুরাণের এক বিষয়। মহাতারতের অষ্টাদশ 
: অধ্যায়ে (ন্বর্গারোহন পব ) এই গ্রস্থের মাহাক্ম্য কীর্তন ফলপ্রসঙ্গে বলা 

হইয়াছে “বিষ্টতক্তিপরায়ণ মহাত্বারা ভারতকথ। শ্রবণ করিলে অষ্টাদশ 

পুরা শ্রবণের ফললাঙে সমর্থ হয়।” এই পৰেরই অক্ব্র কোন বোন 
'পৰ্ণপাঠ সময়ে কি কি করা কর্তব্য, তাহার ষে বর্ণনা আছে তাহাতে বল! 

হইয়াছে, হরিৰংশপাঠ সমাপন হইলে সহত্র ব্রাঙ্গণভোজন ও তাহাদের 

প্রত্যেককে একটী গাভী ও একটা নিফ এবং দরিগ্রদিগকে ৮০ সহকারে 

“খক একডী- গাভী গুঙগাজ কর্রিতে হইবে । 
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সন্দেহ নাই। আবার কোন কোন পুরাণ, থা বিঞ্ুপুরাণৈর কোন 
কোন অংশ এবং ভবিষ্যপুরাণ ও বায়ুপুরাণ মহাভারত রচনার ষে 
সমসাময়িক তাহ! হওয়া বিচিত্র নহে। 

আপন্তম্বের, ধ্মসূত্রে ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে । আপন্ম্ব 
৪০০ পুঃ শ্বীঃ অবে বর্তমান ছিলেন। স্ৃতরাং এইগ্রন্থ মহাভারতের 
প্রাচীণ অংশগুলি রচনার সমসাময়িক হয়। বিষু্পুরাণ, মত্ম্যপুরাণ 

ও মহাভারতের বর্ণনার মধ্যে অনেক বিষয়ে অপূর্বব সাদৃশ্য রহিয়াছে। 
|বায়,পুরাণ ও হরিবংশের১ মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। এই সকল 
[হইতে অনুমান কর] যায় ষে সকল কাহিনী জনশ্রুতি মুলে প্রচলিত 

(১) হারবংশ মহাভারতের থিল। স্বর্গ|রোহন পর্বে ইহার উল্লেখ থাকাতে 
এই পর্বও যে আধুনিক তাহ! বুঝ! যায়। তিন বিতিন্ন সুরে রচিত হইয়! 

এই বিরাট গ্রন্থ ইহার বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথম স্তরে 

রচিত গ্রন্থ ৮৮৮* শ্লোক সমস্থিত ছিল, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ইহা সৌতমুখে 
কীর্তিত হইত। তক্ষশীলা অবরোধ কালে জন্মেঞয়কে প্রোৎসাহিত 
করিবার জন্ত বৈশ্তুম্পায়ন কর্তৃক ইহার দ্বিতীয় স্তর রচিত হয়। কুরুক্ষেত্র 
কাছিনী এই স্তরে যোজিত হুইয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া ২৪০০০ 

শ্লোকাত্বক হয়। তৃতীয় স্তরে হরিবংশ খিলসহ ইহা এক লক্ষ গ্লোকে পূর্ণ 

হইয়াছে । আশ্বলয়নের গৃহাশ্ত্রে তারত ও মহাভারঠ নামের উল্লেখ দেখা 

যায়। ৫০* খু: পৃঃ অবে এই গৃহস্থ রচনার লময়। ন্ৃতরাং মহাতারতের 

কোন কোন অংশও যে ৫** খুঃ পূর্বে রচিত হুইয়াছল তা বুঝা যায়। 

কুরুক্ষেত্র যুছ্ধে যাহারা কৌরবদ্দিগের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিশ তাহাদের মধ্যে 

যবন, গ্রীক, শক (5৫50192) এবং পাধিয়ান (6103190) দের উল্লেখ 
রছিয়াছে। বৌদ্ধর্দিগের চৈত্য ও ছিন্দুর্দগের মন্দিরের উল্লেখও দেখা যায়। 

হ্বতরাং তিনশত পুর্ব খুঃ অব হইতে এই দ্বিতীয় স্তরের রচন! আরস্ত এরূপ 

অন্থমান। ৩০* কি ৪০* খৃঃ অন্যের যধ্যেই যে এই গ্রন্থের তৃতীয় ভরের 

শেব হুইয়! ইহার বর্তবান আকার ধারণ করিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সনে 



ঢু শৈবধর্্ম-বা রুদ্র শিবোপাসন। 

' ছিল, মহাভারত ও এই সকল পুরাণে কোন না! কোন আকারে এই 

আসি শশী * নাচন সকল উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে । এখানে 'একটী লক্ষের 

বিষয় মহাভারতের শেষ খণ্ড অষ্টাদশ পর্বব ও ইহার খিল হরিবংশ 

রচনার সময় বিষুঃ দেবতারই বিশেষ প্রাধান্য । প্রধান পুরাণগুলির 

অধিকাংশই এই দেবতারই মাহাত্ম্য ও স্তুতি মূলক। ন্তন্ধ, শিব, লিঙ্গ, 

ও ভবিষ্যপুরাণ বিশেষ ভাবে শৈবপুরাণ। 

পুরাণ মাত্রেরই অধিকৃত পাঁচটি বিষয় থাকে, ইহারা _সর্গ, উপসর্গ 

নাই। ২৫০ খ্রীঃ অবে এহ গ্রন্থ ধশ্মশাস্ত্রের আলন লাভ করিয়াছে। প্র 

সময় ও তাহার পরবস্তী ৬০০ খ্রীঃঅবে গুদত্ত দানপঞ্জ্রে ও প্রস্তর ফলকে প্রাপ্তির 

প্রমাণযূপে মহাভারত হইতে গ্লোক উদ্ধার করা হুইয়াছে। ৬০* ত্রীঃ অবকে 

ধচিত এক লিপি হইতে জানা যায় স্থছুর কাস্বোজ দেশে ভারতীয় উপনিবেশে 
দেবমন্দিরে মহাভারত ও রামায়ণ এবং কোন কোন পুরাণ শাস্ত্র ধর্ম গ্রন্থের 

স্থ(নে লমাসীন হইয়াছে, এবং দ!তা যাহাতে চিরকাল দেবমনিরে এই সকল 

গ্রন্থ 'আবুত্তি হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন । ইহ। হইতে ম্য।ক্ডন্তাল 

মন্তব্য করেন- 
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প্রথমে যাহা ঠতিহাস ও প্রাচীন প্রতিপত্তিশালী রাজ দিগের যুদ্ধ বিগ্রহ 

গ্রভৃতি বীরত্বের পরিচয়মূলক কাব্যগ্রন্থ ছিল, তাহার ধর্থগ্রন্থের মর্ধ্যাদ। প্রাপ্তির 

জগ দীর্থকালের গ্রায়োজন। এই হিসাবেও মহাভারতের বর্তমান আকার 

ধারণের সময় যে অস্ততঃ চারিশত গ্রীষ্টা্ তাহা ধরা যাইতে পারে। ইহাতে 

যে অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ আছে ইহারা কি কি পুরাণ তাহা জানা বায় না। 

বর্তমানকালে যে সকল পুরাণ আছে তাহাদের কোন কোন পুরাণ যে বনু 

পরবর্তীকালে রচিন্ব গাছ! ঠিক, তথাপি প্রাচীন পুরাণগুলির কোন কোন 

"পুরাণ সকল যে সেকালে বর্তষান ছিল তাহাতে সবেহ থাকে না। 



সপ্তম পরিচ্ছেদ প১ 

' স্থ্থি ও লয় ), দেবতাদিগের ও তাহাদিগের সন্তান মহামানবদিগের 
বংশ ধারা, ভিন্ন ভিন্ন মন্ুর আবির্ভাব ও রাজত্বকাল বর্ণনা ও প্রাচীন 

রাজবংশ সকলের এঁতিহাসিক বিবরণ | 
বায়পুরাণ প্রধানতঃ বিষ্ণুর গুণকীর্তন বিষয়ক । বহৃদেবের পুত্র- 

কামনায় হিমালয়ে গমনকরতঃ মহাদেবের তপম্তার কথা আমরা 
পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই পুরাণের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে এরূপ 
উল্লেখ আছে যে মহেশ্বর ব্রহ্ধদেবকে বলিয়াছিলেন বর্তমান মন্বস্তরের 

অফ্টাবিংশযুগে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের আবির্ভাবকালে যদুবংশাবতংশ বাস্থদেব 

যখন বহ্থদেবের পুব্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন তখন তিনি ব্রহ্ষচারীরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া লাকুলীশ নামে পরিচিত হইবেন এবং শশ্মান ভূমিতে 

এক মৃতদেহকে আশ্রয় করিবেন। সেই স্থানটি কায়াবতার ও 
কায়াবরোহণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। কুশিক, গর্গ, মিত্র ও কৌরুষ্য 
নামে তাহার চারিজন শিষ্য হইতে পাশুপত ধর্ম প্রচার হইবে। 
পাঁশুপজর|. চিত ভস্মে দেহ অনুলিগ্ত করিয়। মহেশ্বরের যোগে 

সমাধিস্থ হইয়। অবশেষে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইবে। লিঙ্গ পুরাণের 
চতুর্বিংশ অধ্যায়েও অনুরূপ এক বর্ণনা আছে। 

পাশুপত নকুলীশ 

রাজপুতনার উদয়পুরের ১৪ মাইল উত্তরে এক মন্দির গাত্রে 

উতকীর্ণ আছে যে ভূগুকচ্ছদেশে লাকুল ( লগুঢ় ) হস্তে এক নররূপে 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুশিক প্রভৃতি তাহার শিষ্যগণ জটাজুটধারী 

ও বন্ধল পরিহিত হইয়! দেহ ভম্মাচ্ছাদন করতঃ পাশুপত যোগ- 

সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 

মাধব সর্ববদর্শন সংগ্রহে পাশুপত মতকে নকুলীশ পাশুপত 

বলিয়াছেন । খ্ তীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে উৎকীর্ণ চিন্ত প্রশন্তি 
নামক আর একটি লিপিতে বর্ণনা আছ্ছে শিব ভট্টারক শ্র্ননকূলীশ 



৭২ _ শৈবধর্ম্ম বা রুত্র শিবোপাসন। 

নামে লত। দেশে অবতীর্ণ হুন্ এবং তাহার চারিজন শিষ্য কুশিক, 

গ্গ, কৌরুষ্য ও মৈত্রেয় হইতে পাশুপত ধর্মের চারি শাখা উৎপন্ন 
হয়। 

মহাভারত মতে দক্ষের নিকট মহাদেব প্রথমে পাশুপত ধর্ম 

প্রচার করেন। ( বায়ু পুরাণ মতে ইহা! বাস্থদেব কৃষ্ণ উপাসনা মূলক 

ধর্মের সমসাময়িক । বান্ুদেব উপাসন। পতগ্লির সময় অর্থাত ১৫০ 

হইতে ২০০ পুঃ খৃঃ অব্রে১ বিশেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল |) 
পাঁশুপাত ধশ্মই শৈব ধর্মের প্রাচীন মত। এই মতের ধর্ম শান্তর 

গুলির নাম আগম শান্্। ইহাদিগের কোন কোন শান্ত স্বয়ং শিব 
কর্তৃক রচিত। অধিকাংশ আগম শাস্ত্র এই মহানুগামী আচার্ধা 
দিগের রচনা। ইহা কাপাল, কালামুখ, শৈব ও বীরশৈব ব৷ লিঙ্গায়ে 

ও কাশ্মীর শৈব এই কয় শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । কাশ্মীর শৈব 
মতের ছুইশাখা স্পন্দ সম্প্রদায় ও প্রত্যভিজ্ঞ! সম্প্রদায়। তন্ডিন্ন দক্ষিন 

ভারতের শেষ সীম! পর্যন্ত সমগ্র দ্রাবিড় জাতির মধ্যে এই ধন্ম 

প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং তামিল ভাষায় এই ধন সম্বন্ধে এক 

বিশাল শান্ধ্ রচিত হইয়াছিল । 

(১) এ সন্বক্ধে গ্রন্থকার রুত বৈষ্ৰ ধর্মে বিশদ বিবরণ ড্রষ্টবা । 



অফ্টম পরিচ্ছেদ 
সৈঞ্বশ্মে্স বিভিন্স সম্প্রঙ্গাস্্ শু তাহাদের 

দাশন্নিক্ মত 

খথেদের খষি দীর্ঘতম। প্রশ্নোথাপন করিলেন---কিরূপে এই জগতের 

টি হইল, পঞ্চভৃত হইতে সমুৎ্পন্ন এই জড় দেহপিপ্ডের সঙ্গে আত্মা। 

যেঞ্জিত হইল? প্রাণ ও শোণিতের উদ্ধবভূমি অর্থাৎ পঞ্চ ভূতাত্মক 

প্রকৃতি হইতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু আত্ম। কোথ। হইতে ? ১-১৬৪-৪ 

জগণ্ স্বষ্ির এই যে প্রহেলিক! ইহাকে লক্ষ্য করিয়া অপর খষি 

বলিলেন, যিনি ইহা স্ষ্টি করিয়ীছেন মানবের অন্তঃকরণ তাহাকে 

জানিবার ক্ষমতা রাখে না। কুম্ধটিকা সমাচ্ছন্ন হুইয়! নানারূপ কল্পনা 

জল্লনাই কেবল সার (১০-৮২-৭)। কিন্তু অনুসন্ধিৎস। মানবের স্বভাবজাত 

মনোবৃত্তি। খধষির এই উক্তি মানবের অন্তুনিহিত এই মনোবৃত্তিকে নিরস্ত 

রাখিতে পারে নাই। উপনিষদ যুগে দেখা যায় এই প্রশ্নের সমাধান কলে 

চেষ্টার বিরতি ছিল না। শেতাশ্বতর শ্রুতি হইতে দেখ! যায় এ জন্য 

খধিদিগের এক বৈঠক বসিয্লাছিল। তথায় প্রশ্ন উত্থাপিত হইল 

আমরা কোথা হইতে আসিলাম, জন্মিবার পরই বা এতাবত কাল 

কি প্রকারে বাঁচিয়া রহিয়াছি। দেহান্তে কেথায় গিয়া অবশ্থিতি করিব? 

আমাদিগকে স্থখের ও দুঃখের অবস্থায় কে ফেলে ? 

কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা অর্থাৎ আকম্মিক ভাবে প্রাপ্ত 
বিষয়, তত সকল, যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ. অর্থাু জীব, এই সকলই 

কি স্ব্টির কারণ? এই সকল আলোচনার বিষয় ছিল। বিচারে 

স্থির হইল যদি এসকলের কোনও কারণ ন1 থাকে তাহ হইলে 

কালাদির সংযোগে ও সম্মিলনে যে কাধ্য উত্পন্ন হইয়াছে তাহা 
১৬ 
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সম্ভবপর হয় না, কেননা সংযোগকারী ব্যতিরেকে এই সংযোগ সংঘটিত 

হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি বল! হয় জীব চৈতন্য এই সংযোগের 

কারণ, তাহা হইতে পারে না। কেন না জীব স্থখ দুঃখের অধীন 

হওয়ায় ঈশ্বর হইতে পারে ন। 1১ 

কেবল মস্তিক্ষের চালন! অর্থাৎ বিচার ও যুক্তি দ্বার প্রশ্সের বখন 

মীমাংসা হইল না, তখন তাহারা ধ্যানযোগে আত্মস্থ হইয়৷ দেবাত্মশক্তির 
সন্ধান পাইলেন, যাহা স্বকীয় বিভৃতি দ্বারা অথাৎ সত্ব, রজঃ, তমোগুণ 

হইতে সমুদ্ভূত পৃথিবী আদি এখর্ধ্য দ্বারা প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত 
রহিয়াছে । আরও জানিলেন ধাহার এইরূপ আত্মশক্তি সেই দেব 

এক এবং অদ্ধিতীয়রূপে কালাম্মযুক্ত নিখিল স্বভাবের কারণরূপে 

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। 

“তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্ 

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনিগু়ামূ। 
যঃ কারণানি নিথিলানি তানি 

কালাত্মাযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ১৩ 

এই তত্ব যখন ব্রহ্ষাজ্ঞ খষিদিগের অন্তরে উদ্ভাসিত হইল তখন 

তাহাদিগের মুখ হইতে স্বতঃ প্রার্থনা নিঃস্যত হইল-_ 

(১) কিংকারণং ব্রহ্ম কুতঃ ল্ম জাতা। 

জীবাম কেন কচ সংপ্রতিষ্ঠিতা: | 

অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্থখতরেধু 

বর্তামহে ব্রহ্গবিদে। ব্যবস্তাম ॥ ১১ 

কালঃ শ্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছ! 

সভূতানি যোনি; পুকুষ ইতি চিন্ত্যা । 

সংযোগ এবাৎ ন ত্বাত্সতাৰ1”- 

দাত্বাপ্যনীশঃ নখছুঃখহেতোঃ ॥ ১২ 



অধম পরিচ্ছেদ ৭৫ 

“য একোহবর্ণো বহুধ। শক্তিযোগা- 
ঘর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।  * 
বিচেতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত, ॥৮ 81১1২ 

“যিনি এক এবং বর্ণহীন, যাহার অভিপ্রায়, নিখুঢ়, ধিনি বিবিধ 

শক্তি যোগে অনেক বর্ণ বিধান করেন, সেই দেব আদিতে সকল ব্যক্ত 

করেন, অন্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে সকল সংহরণ করেন, তিনি 
আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দান করুন ।” 

এখানে যিনি দেব নামে অভিহিত হইয়াছেন, এই গ্রন্থের অন্যত্র 

তাহাকে কোনস্থানে মহেশ্বর, কোন শ্যানে রুদ্র, কোন স্থানে হীশান, 
কোন স্থানে শিব নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । বস্তৃতঃ এই শ্রুতি 
প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়! শৈবধশ্ন তাহার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 

শৈবগণ “দেব” শব্দ দ্বারা শিবকে বুঝেন এবং তাহার আত্মশক্তি 
অন্থিকাঁকে নির্দেশ করেন। শিব, শিবশক্তি ও জগত প্রপঞ্চ ইহাদের 
মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহ নির্ণয় প্রয়াসে শৈব দর্শনগুলি রচিত 

হইয়াছে । বৈঞ্ঞজর দর্শনের ন্যায় এই পকলের মধ্যে কোন দর্শনে 

দ্বৈতমত, কোন দর্শনে হৈতীদ্বৈতমত, কোন দর্শনে অদ্বৈতমত স্থ(পিত 

হইয়াছে। 

এই সকল বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ'__ 

| গাঙ্ঞপাত্ত মজ্তি 

এই মতে প্রধান তত্ব পাঁচটা, ইহার! কার্য, কারণ, যোগ, বিধি, হুঃখান্ত। 

(১) কার্ধ্য তিন প্রকার; বিদ্যা, কল] ও জাব। জীবই পশু । 

বিদ্া জীব বা পশুর স্বভাব ধর্ম । ইহা অন্তমু্থী ও বহিশ্ধুখী ভেদে 

দুই প্রকার। বহিমু'বা বিদ্ধ! চিন্তে প্রতিভাত হইয়। বহিজগতের 

বস্ত গুলির স্বর্ূপের উপলব্ধি জন্মায় । অন্তমুখা বি্। হইতে পাপ- 



৭৬ শৈবধন্ বা রুদ্র উপাসনা 

পুণ্যের জ্ঞানোদয় হয় এবং ব্যবহারিক জীবনের পথ নির্দেশ করে। 

ইন্ড্রিয়গুলি স্বরূপে চৈতন্যবিহীন ; জীবের স্বভাব বিষ্ভা সংযোগে 
ইহাঁদিগের কার্য্য কারণত্ব ঘটে। কাধ্য দশ প্রকার, যথা ক্ষিতি, অপ, 

তেজ, মরুত, ব্যোম, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ধ । কারণ ত্রয়োদশ 

প্রকার- পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়, পঞ্চ কর্মেক্দ্িয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার । ইহারা 

জীবের স্বভাবজাত বিষ্ভা বা জ্ঞান হইতে উপজাত ইচ্ছাশক্তি দ্বার 

পরিচালিত হইয়৷ কণ্মপথ নির্দেশ করে । জীবত্বই পশুত্ব; ইহা ছুই 

প্রকার--সমল ও নিপল । সমল জীবত্ব দেহও ইন্দ্রিয়গুলির সহিত সংবদ্ধ 
থাকে, নির্মল অবস্থায় ইহা দেহ, ও ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা অনুলিপ্ত হয় না। 

(২) কারণ দ্বার! তাহ! বুঝায় যাহা হইতে জগতের শ্মিতি, খদ্দি 
ও প্রলয় সাধিত হয়। ইহা স্বরূপে এক হইলেও কার্যযব্পদেশে 

ইহাতে নানারূপ গুণ আরোপিত হয়, যথ। কখন পতি নামে কখন সাধ্য 
নামে কথিত হয়। 

(৩) যোগ- চিন্তযোগে পশু বা জীবের, পতি বা শিবের সঙ্গে 

ংযোগ স্থাপন কর]। ইহ! ছুই প্রকার-_কার্ধ্য ও কার্য্য হইতে নিবৃত্তি। 

মন্ত্রজপ ও ধ্যান কার্য্ের অন্তর্গত, কার্ধ্য হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি, 

এবং সম্পূর্ণরূপ সন্বিতে অবস্থিতি, দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগ । 
(8) বিধি-_ইহার! চিত্তবৃত্তিকে স্থির পথে আনয়ন করিবার ও 

সর্বপ্রকার মলাবস্থা পরিহার করিবার উপায়ুরূপী কার্যয। ইহ! আবার 
দুই প্রকার যথা__অঙ্গীকার ও প্রবেশদ্বার । 

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সময় সর্বাঙে ভ্ম লেপন ও ভন্মে 

শয়ান ও নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে হাস্য কীর্তন, নৃত্য, মুখ বিকৃতি 

করিয়া বিকট শবোচ্চারণ প্রভৃতি অঙ্গীকারের অন্তর্গত। এই সকল 

কাধ্য গোপনে করিতে হয়। 
প্রবেশ ঘ্বার ছয় প্রকার £--যথ| ক্রাথন, স্পন্দন, মণ্ডন, শৃঙ্গরণ, 

অভিতত্করণ, অভিতন্তাসন । 



অষ্টম পরিচ্ছে? ৪ 

ফ্রাথন---জাগ্রত থাকিয়া নিদ্রার ভান্। 

স্পন্দন-___বাতগ্রস্ত রোগীর হ্যায় শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ সধশলন। 

মণ্ডন এক পায়ে চলিবার চেষ্টা, যেন অপর প' চলচ্ছক্তি রহিত। 

শৃঙ্গারণ__কোন যুবতী স্ত্রীলোক দেখিলে তাহার প্রতি ভালবাসার 
শাবভাব প্রদর্শন । 

অভিতণ্ুকরণ- লোকের চক্ষে যাহ! নিন্দনীয় তেমন বীভশুসকর 

কার্য করা। 
অভিতদ্ভাসন _ অর্থশূন্ত প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ। 

অপরের পরিত্যক্ত বীভশুসকর থাছা ভক্ষণ পুজান্তে শরীরে ভক্্ম 

গেপন। পুজার পরিত্যক্ত শুক্ষ ফুল পত্রাদি দেহে ধারণও ইহার 

অন্যতর উপায়। 

(৫) ছুংখান্ত বা! মুক্তি__ছুই প্রকার (১) ছুংখের সম্পূর্ণ নিবৃত্ত 
(২) জ্ঞান ও কার্য্যশক্তি সম্বন্ধে উন্নত অবস্থা লাভ, যথা যাহা কিছু 

নিকটে ও দূরে ক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত সব পদার্থ দেখিবার, সর্বপ্রকার 
শব শ্রবণ, সকল লোকের অন্তদ শিঁতা ও সর্বাস্ত্রে পারদর্শিত! লাভের 

ক্ষমতা লাভ। এই সকলই যোগৈশ্বর্ধ্যলা ভ ক্ষমতা। 

শ্বাপাল শু কালামুথ সন্প্রদ্বান্ত 

কাপাল দিগের ছয় প্রকার মুদ্রিকা ধারণ বিধি। যাহারা এই 
মুক্রিকাতত্ব সম্যক অবগত হয়, তাহারা স্ত্রীযোনীতে আত্মা অবস্থিত 

রহিয়াছে এরূপ কল্পন। পূর্বক তাহাতে চিন্ত সমাধান দ্বারা পরম পুরুসার্থ 

লাভে সমর্থ হয়। এই ঘড়বিধ মুদ্রিক। ব! চিহু মধো রুদ্রাঞ্ষ মাল্য ধারণ, 

কর্ণাভরণ, যজ্ঞেপবীত ধারণ ও 'ভন্মধারণ প্রধান চিহ্ু। যাহারা 

যথাযথরূপে এই সকল চিন্নু ধারণ করে, তাহাদের আর পুনজন্ম ভয় 

থাকে না । 



পা” শৈবধর্র্ম বা রুদ্র শিবোপাসনা 
কালামুখরাও নিম্নলিখিত ছয় প্রকার আচার বথাবথ রূপে পালন 

হারা ইহলোক ও পরলোকে অভীপ্সিত ফললাভে সমর্থ হয়__ 

(১) নর কপাল হইতে আহাধ্য গ্রহণ (২) মৃত ব্যক্তির দেহের 
অবশিষ্ট ভন্রর দ্বার শরীর অনুলেপন (৩) এভন্ম ভক্ষণ (৪) লগুঢ় ধারণ 

(৫) অনুক্ষণ স্ুুরাপাত্র সঙ্গে রক্ষ। করা, (৬) এ স্থবরাপাত্রে উপাস্য 

দেবতা বিরাজ করিতেছেন এই বিশ্বাসে তথায় তাহার পুজ! করা । 

মাধবের শঙ্কর দিখিজয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে, উজ্জয়িনী নগরে 

শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে এক কাঁপালিকের দেখা হয়। তাহার শরীর 
মৃতদেহ ভন্মে অনুলেপিত ছিল, হস্তে নর কপাল ও লৌহ নির্মিত শৃল 
ছিল। শঙ্করাচার্্য কমগুলু ধারণ করিয়াছিলেন, কাপালিক ইহাতে 
আপত্তি করেন, এবং শঙ্করকে কপালিনরূপী ভৈরবের উপাসনা করিতে 

উপ্দেশ দেন ; আরও বলেন নরশে [গণিতে অনুরঞ্জিত স্থুরাপূর্ণ নরকপাল 
সহকারে পৃ্জা ন৷ করিলে ভৈরবের প্রীতিলাভ হয় না। 

ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধব নাটকের তৃতীয় অস্কে মালতীর 
কৃষ্ণপক্ষের চতুন্দশী রাত্রিতে শঙ্করের মন্দিরে পুজা দিবার জন্য গমনের 

উল্লেখ আছে। তিনি এ গ্রন্থে শ্রীশেল নামক স্থানকে কাপালিক 
দিগের প্রধান কেন্দ্ররূপে বর্ণন! করিয়।ছেন। ইহাতে যোগবলে কাপালিক- 

দিগের অলৌকিক ক্ষমত। লাভের বর্ণনা আছে । নরকপালের মাল্যধারিণী 

কপালকুণ্ডল! নান্নী কাপালিক রমণী গভীর রাতে মালতীকে শয়না- 
বস্থায় তাহ।র পিতার প্রাসাদ হইতে অপহরণপূর্ববক শ্মশানে করাল 
চামুগড। দেবীর নিকঠ বলি দিবার জগ্ত তাহার গুরু অঘোর ঘণ্টের 

নিকট আনয়ণের বর্ণনা আছে ।১ কাপালিক প্রণালী অবলম্বনে 

যোগ সিদ্ধি হইতে এত সব অলো৷কিক শক্তি সঞ্চার সন্বগ্ধে জনসাধারণ 
সপে সপ পপ জপ ৭ পাশা তি 

৯ মাপভীমাববের এই ঘটনা অবলম্বন কারয়া সম্ভবত: বঙ্কিমচঞ্জ 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কপাপকুগ্ডলা উপন্তাসে কাপালিকের আখ্যায়িক। 

যোজন! করিয়। থাকিবেন । 



অধ্টম পরিচ্ছেদ ৭৯ 

মধ্যে সে কালে যে বিশ্বাস ছিল ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। 
ভবভূতি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ অদ্ধে বর্তমান ছিলেন । 

শেল সম্প্রদ্ীস্ত্র 

এই মত অনুসারে প্রধান তত্ব তিনটা__তাহার। পতি, পশু ও পাশ। 
বিষ্তা, ক্রিয়া, যোগ ও কার্ধ্য ইহার চারি অংশ । 

বিদ্যা হইতে পশু (জীব ), পাশ (বন্ধন ), এবং পতি (ঈশ্বর ), 

ইহাদের ম্বভাব কি, এবং মন্ত্র নির্বাচন ওমন্ত্রের অধিষ্ঠাতা 
দেবতা মহেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় । এই সকল জ্ঞবানলাভের জন্য 

দীক্ষ| প্রয়োজন । 

ক্রিয়া দীক্ষা বিধি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি ও তাহাদের ব্যাখ্যা 
যোগ- ধ্যান ধারণ বিষয়ক । 
কাধ্য__যাহ। বিধিসঙ্গ ত আচার তাহার পালন,ও যাহা! বিধি বহিভূতি 

তাহার বভ্গন | 

পতি স্বয়ং শিব। পশু বা জীবেব কশ্ম হইতে তাহার কর্ম্ম- 

প্ররোচনা জন্মে। তাহার স্থজনী শক্তির মূলে রহিয়াছে জীবের 

কণ্ম। কন্ম ও পাশবন্ধ পশু অর্থাহ জীবের দেহের হ্যায় ঈশ্বরের 

কোন দেহ নাই। তাহার দেহ পা!চটি মন্ত্র সমষ্টি; ইহারা সদ্যজাত, 

বামদেব, অবোর, ততপুরুধ, ও ঈশান। কাহারও কাহারও মতে এই 
পাঁচটি মন্ত্র শিবের পঞ্চমুখ সদৃশ । ইহাদিগের দ্বার) তিনি স্থষ্টি, স্থিতি, 
বিনাশ, আচ্ছ।দন ও মঙ্গল সাধন করেন। 

মন্ত্র, মন্ত্রেখবর, মহেশ্বর, এবং মুক্ত পশু ব। জীব ইহার! সকলেই 
শিব। 

পশু__-জীব, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র অথচ সর্বব্যাপী ও অনাদি। 

পাশমুক্ত হইলে ইহ! শিবন্ব প্রাপ্ত হয় কিন্তু এই শিবন্ব-পতি ঘিনি, 
তাহার প্রভুন্বকে অতিক্রম করিয়া নহে। 

পশু তিন শ্রেশীর যথা-_ 
(১) বিজ্ঞানাকল, যাহার! ব্রশ্গচর্ধ্য, বৈরাগ্, যোগ ও ভোগ দ্বারা 



৮০ শৈবধর্ম্ম বা রুদ্র শিবোপাসন। 

ইন্দ্রিয়গুলির উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছে ; সামান্য মলের 

আভাব মাত্র তাহাদের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে । 

(২) প্রলয়াকল-_তাহাদের ইন্ড্রিয়গুলি প্রলয় সঙ্গে বিনষ্ট হুইবে, 
কিন্তু সে সময় পর্য্যন্ত মল ও কন্মের সংস্কার থাকিয়া যাইবে । 

(৩) সকল-__তাহ।দের ত্রিবিধ পাশই বর্তমান রহিয়াছে । তাহারা 

কন্মের সংস্কার ও মায়। দ্বারা অভিভূত রহিয়াছে । 

পাম্প_চাল্তি প্রকান্ল ; মল? কর্ঃ আাস্তা ও ল্োোস্ণভ্তিৎ 
মলদ্বার জীবাত্মার জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, ইহা 

যেন তুষ দ্বার৷ ধান্যের শশ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা । 

কন্ম__ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠান কর হয় 
তাহার সংন্কার-_ইহ। বীজান্ধুরের ন্যায় অনাদিকাল হইতে প্রবহমান । 

মায় _ইহ! সেই তত্ব যাহাতে “প্রলয় কালে সমস্ত স্ষ্টি লোপ 
পায়, এবং পুনরায় স্থষ্টি কালে যাহ হইতে ইহার উদ্ভব হয়। 

রোধশক্তি দ্বার শিবের মেই অনির্নবচনীয় শক্তি বোঝায় যাহ! 

দ্বার অপর তিন প্রকারের পাশ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যাহ! জাবের 

আপনার স্বরূপ অবগত হইবার পক্ষে বাঁধ! জন্মায় । 

ইহারা সকলেই প্রথম অংশ বি্ভাপাদ্দের বিষয়-_ 
ক্রিয়া পাদ-_ইহার। ইহজীবনে সিদ্ধি লাভ ও পরকালে মুক্তি 

লাভের উদ্দেশ্যে সাধকের মন্ত্র জপাদি ক্রিয়া কলাপ বিষয়ক । 

যোগ পাদদে ৩৬ প্রকার তত্ব আছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই 

এক অধিষ্ঠাত দেবতা আছেন। তাহারা বিভিন্ন জগতের প্রভু, 
জীবাত্বা!, সব্বাত্ম! শক্তি, মায়া ও মহামায়া যাহা হইতে জগতের স্যতি__ 

ইহাদিগের প্রত্যক্ষানুভূতি, অণিমা লঘিমা্দি বিভূতি, মূল!ধার হইতে 
পর পর চক্রগুলির স্থান নিরূপণ, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ, ধ্যান 

ধারণা সমাধি এই সকল যোগপাদের বিষয়। | 



চতুর্থ পাদ চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপ প্রায়শ্চিত্ত, মাল! জপের মন্ত্র ির- 
লি, উমা! মহেশ্বরের লিঙ্গ ও শ্রান্ধাদি কন্ম্ন বিষয়ক; ইহাতে নিয়িন্ধ 
কর্ম কি তাহাও নির্ণয় করা হইয়াছে। এই সকল কর্ম্ম যথাক্রমে 
(১) অপর দেবতার উদ্দেশ্য অর্পিত অন্নের প্রসাদ ভক্ষণ 

(২) শ্রিব, শিবের উপাসক, শৈবধর্দমত ও তাহার আচায় 
প্রণালীর নিদান 
(৩) পতি শিবের সম্পত্তি দিতে ভোগে আনয়ন করা 
(8) গশুবধ 

শৈবমতে পাশুপত মতের সায় বীভতসকর কোন কারযানষঠানের 
বিধি নাই। শিব ও পশু স্বতন্ত্র 'এবং স্কুল জগতস্থষ্টির মূল উপাদান 
প্রধান তত্ব। মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত পশু বা জীব জর্বব প্রকার বাধা- 
বঙ্ধন অতিক্রম করিয়া অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান লাভ করে, শৈবমতে 
পশু শিব প্রাপ্ত হয়, এক সৃষ্টি শক্তি ব্যতীত ঈশ্বরের আর সকল 
প্রকার শক্তিই লাভ করে। ূ 
এই মতে শিবের মধ্যে ধে অন্তনিহিত শক্তি আছে তাহা হইসে 
জীব ও জগতের প্রকাশ হয়। শিব এই শক্তি প্রভাবে স্তি' 
করিতে সমর্থ হন। :. 

জিঙ্গাস্ত | 
লিঙ্গায়ে তদের অপর নাম বীরশৈব। বসব পুরাণ নামক গ্রন্থে 

এরূপ বর্ণণ। আছে যে নারদ শিবের নিকট উপস্থিত হইয়। বলেন: যে 

বৈধঃন, পৈন, বৌদ্ধ ও বৈদিক যজ্ঞমূলক সকল ধর্দের প্রভাব বর্ধমান 
রহিয়াছে, কিন্তু যোগীশ্রেষ্ঠ একরাম বিশ্বেশ্বরারাধ্য পঞ্িতারাধ্য 
প্রবর্ষিত শিবশক্তি ধর্ম অধুন! লুপ্ত পাইয়াছে। শিব নন্দিকে এই ধর্শের 
পুনঃ প্রবর্তনের জগ্ঠ ধরাধামে' অবতীর্ণ হইতে আদেশ করেন । নম্দি 
বসবরূপে শিবশক্তিমূলক বীর শৈবধর্্ম পুনঃপ্রচার করেন । মতাস্তরে 
একান্ত বা এক্াম্তদ নামক অপর এক' ব্যক্তি এই. মতের প্থাপযিতা। 

১৯. 



৮ শৈবধর্্ বা রু্ শিষোপাসনা 
একরাম বিশ্বেশ্বরারাধ্য ও পণ্ডিতারাধ্য পুর্ববাচার্যযগুলির নামোল্লেখ 
হইতে বুঝা যায়, বসব একান্তদদ উভয়ের পূর্ব্বেই এই মত প্রচারিত 
হইয়াছিল। বসব সম্ভবতঃ ইহাকে সিভি আকার প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

: বসব মাধ্রাজ নামক আরাধ্য স্রদায়ভুক্ত এক ব্রাহ্মণের. গৃহে 
জন্ম গ্রহণ করেন। বিশ্বেশ্বরারাধ্য পণ্ডিতারাধ্য নাম হইতেই ইহার! 
যে আরাধ্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন তাহ। বুঝা যায়। আরাধ্যরা 
বীরশৈব সম্প্রদায়ের এক প্রাচীন শাখা । তীহারা গায়ত্রী মন্ত্র জপ 
এবং উপনয়ন ও যজ্ঞে'পবীত ধারণের পক্ষপাতী । লিঙ্গায়েতগণ 
উপনয়নের পরিবর্তে দীক্ষা এবং গায়ত্রী মন্ত্রের পরিবর্তে «ঙ& নমঃ 

শিবায়” জপমন্ত্রূপে গ্রহণ করে, এবং যক্ঞোপবীতের পরিবর্তে শিবের 
প্রতীকরূপে লিঙ্গ ধারণ করে। ইহাদের শাস্ত্রের নাম শৈবদর্শন ব! 
সিদ্ধান্তদর্শন। শিবতত্ব যাহ! তাহা সঙ, চিৎ ও আনন্দঘন । স্বরূপে তিনি 

পরাত্পর পরম ব্রহ্গ--শিব এই ব্রচ্ধকে নিদেশ করে। এই শান্ত 

শিবতন্বকে স্থল বল! হয়। স্থ-্ারা স্থান এবং ল দ্বার লয় বুঝায়। 
মহ ও অন্যান্থ তব স্বষ্টির পূর্বে তাহাতে স্থিতি করে এবং স্থির 
অস্তে তীহাতে লয় প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ যোগে স্ৃষ্ির 

প্রকাশের পর স্থ অথাত্ স্ানরূপ শিবে তাহা স্থিতি .করে, 

্লাড়াইয়া থাকে, অবশেষে তীাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। এই অর্থে ইহা 

্থল। ইহাই যাহ! কিছু সকলের আশ্রয় ও পরম স্থান, এই কারণে 
ইহা এক ও দ্বিতীয়হীন স্থল (স্থান )। অন্তণিহিত শক্তি প্রভাবে 

এই স্থল ছুই অংশে বিভক্ত হয়, ইহারা লিঙ্গস্থল ও অন্স্থল। 
লিঙ্গস্থল শিব বা রুদ্র। তিনি আরাধ্য দেবতা; অক্গস্থল প্রত্যেক স্বতন্ত্র 
জীব, সেই আরাধ্য দেবতার উপাসক। যে শক্তি প্রভাবে স্থল 
এবূপে ছুই ভাগে বিভক্ত হয়, সেই শক্তি ও ইচ্ছাশক্কি প্রয়োগে 



নিজকে বিভক্ত করে, ইহার একভাগ কলা, অপর ভাগ ভক্কি?- 
কল! শিব সঙ্গে মিলিত হয়, ভক্তি জীবকে আশ্রয় করে। শক্তি এক 
অচিন্ত্যনীয় রূপে প্রকৃতির সঙ্গে নিজকে লিগ করিয়া কর্দের স্থপতি 
করে। ' ভক্তি এই কার্য্য ও প্রকৃতি হইতে নিলিপ্ত থাকিয়া জীবের 
মুক্তি আনয়ন করে। শক্তি প্রয়োগে এক (শিব) উপাস্য, ও ভক্তি 

যোগে অপর ( জাব) উপাসক হয়। শক্তি লিঙ্গ বা শিবে, 'ভক্তি 
অঙ্গ বা জীবে অবস্থান করে” অবশেষে ভক্তি প্রভাবে শিব ও জীবের 
একত্ব স্থাপিত হয়। 

লিঙ্গ শিবের প্রতীক মাত্র নহে, স্বয়ং শিব ইহাতে অবস্থান করেন। 

লিঙ্গ আবার ভাবলিঙ্গ, প্রণলিঙ্গ, ইষ্উলিঙ্গ এই তিন ভাগে বিভক্তু। 

ভাবলিঙ্গ নিল, ইহাই সণ, সকলের উপর--পরাশুপর, দেশ 

ও কাল দ্বারা' অচ্ছেগ্ঠ ; এক মাত্র বিশ্বাস দ্বারা ইহাকে জানা যায়। 

 প্রাণলিঙ্গ সকল ও নিষ্ষল উভয় গুণবিশিষ্ট, মন দ্বারা ইহাকে 
জান। যায়। ইফ্টলিঙ্গ যাহ। তাহ! সকল এবং চক্ষুর অনুভূতির বিষয়। 
ইহা সর্বপ্রকার শুভ (ইউ) প্রদান করে ও অমঙ্গল দূর করে। 
সাধক ইহার পৃজ। করে। ভাবলিঙ্গ পরম তব সৎ, প্রাণলিজ সৃক্ষতত্ব 
চি । ইফ্টলিঙ্গ স্থুলতব আনন্দ । জীবের আত্মা, জীবনী শক্তি ও 

জড় দেহপিশ এই তিনের পরস্পরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, ভাবলিঙ্গ, 
প্রাণলিঙ্গ, ও ইফ্টলিঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে তদনুরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট। 

ইহাদের প্রত্যেকটী আবার দুই ভাগে বিভক্ত । 

ডাবলিঙগ__সত্তালিঙ্গ ও প্রসাদলিঙগ , প্রাণলিজ-_-শিবলিজ. ও 

করলি; ই্টলিঙ্গ _ গুরুলিঙগ ও আচারলিঙ্গ। 

শিবতত্বের উপর যখন চি শক্তির কাধ্য প্রকাশ পার তখন 

মহালিঙ্গ। এই অবস্থায় জীব জীবন মরণের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়,ও 
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মলহীন হয়। শিবতত্বের উপর যখন পরাশক্তির কার্য্য প্রকাশ পায় 
পায় তখন ইহা! সাধাখ্য১ | ইহ। প্রসাদলিঙ্গ নামে অভিহিত হয়|: 

_. শিবতত্বের উপর বখন আদিশক্তির কার্ধ্য প্রকাশ পায় তখন 
করলিজের উদ্ভব হয়। তাহা! হইতে পুরুষের অভিব্যক্তি হয় / ইহা 

্রক্কৃতি বা প্রধান তত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ । . ইহার উপর যখন ইচ্ছাশক্তির 
কার্য প্রকাশ পায় তখন তাহা শিবলিঙ্গ, জ্ঞানশক্তির প্রকাশ পাইলে 

গুরুলিঙ, ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ পাইলে আচারলিঙগ হয়। 

এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায় মূলে যাহা এক পারমার্থিক 

সন্তা-_তাহার অন্তনিহিত শক্তি প্রভাবে তাহা ঈশ্বর ও ন্বতত্ত্র জীব 
এই ছুই ভাবে প্রকাশ হয়। উপরে যে ষড়বিধ লিঙ্গের উল্লেখ তাহা 

ৃষ্টিভলীর পার্থক্য হইতে তাহাতে বিভিন্ন প্রকৃতির 'আরোপ। যখন 
মহালিন তখন তিনি এক অদ্বিতীয় পরাৎ্পর পরব্রঙ্গ । যখন প্রসাদ- 

লিঙ্গ তখন পরাশক্তির কার্যকারিতা বশতঃ তাহাতে স্যপ্তিভাব উপজাত 
হইতেছে, যখন করলিঙ্গ তখন তিনি জড় জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। যখন 

ধশবলিঙ্গ তখন কায়ব্যুহ, ইহার সহিত জড়ের কোন স্থান ন্নাই__-ইহ 
অতীন্দ্রিয় দেছ। গুরুলিঙ্গে তিনি মানবের উপদেষ্টা, যখন আচার- 

লিজ তখন তিনি নিঃশ্রেয়স্ বা! মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক জীবেয় 
উপদেষ্টা ও অনুমন্তা হইয়। তাহাতে অবস্থান করেন। 

_ ভক্তি জীবের ধন্দী। ইহা জীবকে ঈশ্বরাভিমুখী করে। অন্গস্থলের 
ত্রিবিধ বিভাগ-_যোগাঙ, ভোগা, ও ত্যাগাঙ্গ। ইহার্দিগকে 
আশ্রয় করিয়া ভক্তিও ত্রিবিধভাবে প্রকাশিত হয়। যোগাঙ্ছে জীবের 
পা ওর সদ এ পা 

(১) সাধাথয পাচ প্রকার (১) শিব সাধাখ্য ইহা! হইতে সদাশিব, 
[২) অমূর্ত ুতরাং সীমাপরিচ্ছেগ্ত নহে,. ইহা! হইতে ঈশা, (৩) সমূত্ত 

ই! হইতে ব্রদ্ধেশ (৪) র্তার--ইহা হইতে ঈশ্বর (৫) করছ মা 
হইসে ঈশান । 
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শিবস্ব প্রাপ্তির আনন্দ লাভ হয়, ভোগাজে শিবের সঙ্জে জীবের 
সামীপ্যানন্দভোগ, ত্যাগার্জে সংসার ক্ষণস্থায়ী ও অলীক এই জ্ঞান 
হইতে জীবের চিত্ত ইহা হইতে নিবৃত্ত হুইয়া ঈশ্বরাভিমুখী হয়। 

ইহারা স্থৃযুপ্তি অবস্থায় মূল কারণের সহিত জীবের একত্ব লাভ, 
স্বপ্নাবস্থায় সুন্মমদেহে অবস্থিতি এবং তৃতীয় অবস্থায় বিষয় প্রপঞ্চে 
জাগ্রত থাকার ম্ায়। | ] 

ইঙ্ারা আবার প্রত্যেকেই ছুই ভাগে বিভক্ত--যোগাঙগের ছুই 
ভাগ__এঁক্য এবং শরণ । | 

জগতের অবাস্তবতার সম্যক উপলব্ধি হওয়ার পর এ অবস্থা 
লাভ হয়, তখন জীব শিব সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ 
করে, ইহার নাম সমরস ভক্তি । 

দ্বিতীয় অবস্থায় জীব নিজের মধো ও অন্যান্ত সকল বস্ততেই 

লিঙ্গ বা শিব দর্শন করে, ইহ হইতে তাহার যে আনন্দ উপজাত হয় 
তাহার নাম শরণ ভক্তি । 

ভোগাঙ্গের ছুই শাখা-_ প্রাণলিঙগীন্ ও প্রসাদীন্। 
প্রাণলিঙগীন্র নিজের মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে লিঙ্গে সমর্পণ পূর্বক 

যাহ কিছু ভোগ তীহার ইচ্ছায় তাহ! করিয়া থাকে। 

প্রসাদলিঙ্গীরা যত সব*ভোগ্য বস্তু সমুদয়ই লিঙের উদ্দেশ্টে 

সমর্পণ পুর্ববক প্রসন্ন চিন্তে স্থিতি করে। 
ত্যাগাঙ্গের দুই শাখ1--মাহেশ্বর ও ভক্ত। 

মহেশ্বর র! ঈশ্বরের ( লিঙ্গের ) অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়।! 

তাহার ইচ্ছানুমোদিত কাধ্য সম্পাদনে তৎপর হয় সেজন্য আত্ম- 

বিগ্রহে'বত্বশীল থাকে । 

ভক্ত যাহা! কিছু জগৎ সম্বন্ধীয় সকল হইতে নিজের চিত্বকে 
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নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়__এবং ভক্তিপূর্ণ হাদয় লইয়া 
যত কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠান যত্ব পূর্বক তাহা সম্পাদন করে। 

এই সকল বিভিন্ন অবস্থ! সাধারণ মানবের পর পরু ধাপ 'হইতে 
ধাপ অতিক্রম পুর্ববক অবশেষে সামরম্য অর্থাৎ শিবের লঙ্গে এঁক্য 
স্থাপনানন্তর, উপনিষদের ভাষায় যাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা হয়, সেই 
আনন্দ ভোগের পন্তা |, 

এই মতে জীব ও শিবের মধ্যে এক্য স্থাপিত হুইলেও অদৈতত্ব 
লাভ হয় ন(--ইহা স্ুৃযুপ্ত কালে ব্রন্মের সহিত জীবের একরসত্ব 
প্রাপ্তির শ্যায়। | 

লিঙ্গায়েতর৷ আচার্য্য, পঞ্চম, ও সাধারণ লিঙ্গায়েত এই তিন 
শ্রেণীতে বিভত্ত4 আচাধ্য ও পঞ্চমরা নিজেদের লিঙ্গি ব্রাজ্মণ 

বলিয়! পরিচয় দেয়। 

আচার্য্যরা প্রথমতঃ ৫জন ছিলেন । তাহারা শিবের পঞ্চমুখ-_-সমাজাত, 

বামদেব, অঘোর, তত্পুরুষ ও ঈশান হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এরূপ 

তাহাদের বিশ্বাস। ইহারা এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতদিগের পূর্ব- 
পুরুষ । ইহাদিগের ৫ গোত্র যথাক্রমে বীর, নন্দি, বৃষভ, ভূন ও স্ন্ধ। 

ইহার সকলেই শিব সদৃশ ছিলেন। ইশানমুখ হইতে পঞ্চমুখযুক্ত 
গণেশ্বরের উদ্ভব 7 এই পাঁচমুখ হইতে পঞ্চমদের জন্ম । তাহার! মখারি, 

কালারি, পূরারি, ম্মরারি ও বেদারি নামে পরিচিত। 
পঞ্চমের নীচে উপপঞ্চম শাখা। প্রত্যেক পঞ্চমের পূর্বোক্ত পাঁচ 

আচার্য্য শাখার এক শাখার কোন ব্যক্তি বিশেষ গুরু রহিয়াছে, 
গুরুর গোত্র পঞ্চমের গোত্র । তাহাদের মধ্যেও শাখা প্রখর আছে। 
অগোত্রে বিবাহ হয় না। আচার ও ব্যবসায় ভেদে লিঙ্গায়েতর! জঙ্গম, 

শালবন্ত, ও পঞ্চমশীল এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । জঙ্গমদিগকে 
বিরস্ত বলা হয়। তাহার চিরকুমার ব্রতধারী, আহারাদি সকল 
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বিষয়েই সংবত থাকিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণাঁতে নিয়ত যত্রশীল। তাহারা 
মঠে অবস্থান করেন। উনসাধারণ তাহাদিগকে অগাধ-্রদ্ধা, করে । 
লিঙ্গায়েত্রা মাংসাহার-ও স্থরাপান করেন না। গৃহস্থ লিঙ্ায়েতদের 
মধ্যে বিধব! বিবি প্রথ। প্রচলিত আছে। | 

দীক্ষাকালে গুরু বাম হস্তে লিঙ্গধারণ পূর্বক যোড়শ প্রকারে 

ইহার পৃজ। পূর্বক শিষ্ের বাম হস্তে ইহ! স্থাপন করিয়। শিষ্কে 
বিশেষভাবে ইহাদ কর্শন রিতে বলে। এই লিঙের মধো শিষ্যের 
আত্ম! স্থাপিত হইয়াছে ।' তদনন্তর ইহাকে রেপম বস্ত্র ছারা শিষ্যের 

গলায় ঝুলাইয়। দেওয়! হয়। ইহাকে লিঙ্গ স্থায়ত্ব দীক্ষ। বলে। 
স্্রীলোকদেরও এই দীক্ষ। বিধি আছে। তদনম্তর লিঙ্গকে রূপার 
কোটার মধ্যে স্থাপন করিয়া গলদেশে ধারণ করিতে হয়। লিঙ্গায়েতরাও 
শিবগায়ত্রী জপ করিয়া থাকে। ইহা সাবিত্রী মন্ত্রেরই রূপাস্তর, 

কেবল “ধীয়ে। যে। নঃ প্রচোদয়াৎ” ইহা পরিবর্তে তম্ম শিবঃ 

প্রচোদয়া' উচ্চারণ করে। 

লিঙ্গায়ে সম্প্রদায়ের লিঙ্গেপ!সনার যে গভীর আধ্যাত্মিক তথ্য 

উপরে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। | 

্ষগ্ধ পুরাণ-_-আকাশং লিঙ্গমি ত্যান্ঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। 
আলয়ঃ সর্ব দেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্ততে ॥. 

সকল দেবতার আবাসস্থান আকাশকে লিঙ্গ বলে। পৃথিবী তাহার 
পীঠিকা-_-লিঙ্গতে বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গমন এই অর্থে “লয়নাৎ 
লিং |” | 

বুদ্ধি কর্দেন্দরিয় প্রাণ পঞ্চকৈশ্পমনসাধিয়] | 

শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষনং তলিঙ্গমুচ্যতে ॥-_পঞ্চদশী 
যে চিহু বারা কোন পদার্থের স্বরূপের জ্ঞান হয় তাহা লিঙ্গ। 

ত্ঞক্দ ও প্রত্যভিিভন্তা ' 

 ইছারা কাশ্মীর অঞ্চলে শৈব ধর্মের ছুই শাখা । স্পন্দশাস্ত 
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বহুগুণ ও ভাহার শিশ্ত কলপত রচিত শিবসু্র ও স্পনদকামিক! 
্রস্থানুযায়ীঃ1 কথিত আছে শিবসুত্র স্বয়ং মহাদেব বস্থুপ্তের 
নিকট প্রকাশিত করেন এবং তাহা! মহাদেব পর্ববত গাত্রে খোদিত 

করেন। মতান্তরে. মহাদেব স্বপ্রযোগে এই মত বন্তুগুপ্টের নিকট 
প্রকাশ করেন। বন্তগুপ্ত শিষ্য কল্পতকে যে শিক্ষা প্রদ্দান করেন, 
তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া তিনি তাহার নিজের শিষ্যদিগকে 
উপদেশ দিবার জন্য স্পন্দনিক! শান্তর রচনা! করেন । 

কল্পত ৮৫৪ গ্রীঃ অবস্তি বর্ণের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। 
বস্থৃগুপ্ত এ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন । রী 

এই মত জগ স্য্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরে কম্মজনিত কোন অনুপ্রাগন৷ 
এবং প্রধানের হ্যায় কোন উপাদানের আবশ্যকতা স্বীকার করে না, 

অথবা ইহাতে মায়ার ম্যায় কোন অলীক বস্ত্র কল্পনারও প্রয়োজন 

হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি হইতেই স্থির উদ্ভব, ্তাহাতেই 
ইহার প্রকাশ, অথচ ইহা দর্পণের মধ্যে নগরীর প্রকাশের ন্যায় তাহা 

হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভূত হয়, যদিও বাস্তবিক তাহা নহে। 

যোগীর! যেমন নিজদের ইচ্ছাশক্তি বলে কোনরূপ উপাদান সাহায্য 
ব্যতিরেকে নান! পদার্থের স্থটি (প্রত্যক্ষ গোচর ) করিতে সমর্থ হয়, 

ঈশ্বর সেই রূপ নিজোন্সি যোগৈশ্র্ধ্য প্রভাবে পৃথক পৃথক জীবকে প্রকাশ 
করেন এবং আমাদের জাগ্রত ও স্বপ্ীবস্থায় জগৎ সম্বন্ধে যে সকল 

অনুভূতি হয় তাহা! স্জন করেন। এই মতে জীব ও শিব অভিন্ন। 
জীব মলিনতা বশতঃ এই এক্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় ন।। 

ক্ষেমরাজ প্রণীত শিবসুত্র মতে ( ১,২,৩) এই মল ত্রিবিধ, ইহারা 

আনব, মায়ীয় ওকর্ম্ম । 

অজ্ঞানতাবশতঃ জীবাত্মা "যখন নিজের সার্বভৌমত্ব ভুলিয়া 
নিজকে ক্ষুদ্র ও অগ্্জ বিবেচনা! করিয়া (হতে আত্মবুদ্ধি ন্থাপন 
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করে তখন “আনব মল।' 

যে মল প্রভাবে জীবের দেহের মধ্যে সীমাবন্ধভাঁবে অবস্থিতি 

ঘটে তাহা “মায়ীয় মল।, | 

কর্মফল হইতে তাহার কর্মেন্দিয়গুলির কাধ্যকারিতা৷ উপজাত 

হয়। ইহা হইতে তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম গুলির সৎ অসৎ জ্ঞান হয় ও 

ইহারা তাহার পরিণামে সুখ কিম্বা দুঃখ ভোগের কারণ হয়। 

মলগুলি নাদ হইতে উৎপন্ন হয়। শিবে অবস্থিত আগ্াশক্তির 

নাম নাদ। ইহা হইতে বাকের উদ্ভব। বাক্কে আশ্রয় করিয়। 

নামরূপে জগতের এরকাশ এবং তাহ। হইতে জীবের সংসারভোগ । 

তীব্র সাধন বলে সাধকের অন্তর তন্মযন্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাতে 
যখন পরম জ্যোতির প্রকাশ হয়, তখন মল সকল বিনষ্ট হইয়া যায় 

এবং সকল প্রকার সসীম জ্ঞান (জাগতিক অবস্থ। ) বিদূরিত হয়। 

এই অবস্থ। স্থায়ী হইলে পরমাত্মাতে জীবাত্ম। লান হয়। অন্তরে এই 

ষে জ্যোতি প্রকাশ তাহাকে ভৈরব আখ্য। দেওয়] হয়। এই জ্যোতি 

শিবজ্যোতি। 

প্রত্যভিজ্ঞা মতের স্থাপয়িত৷ সোমানন্দ। তাহাপ রচিত গ্রন্থের নাম 

শিবদৃষ্টি। সোমানন্দের শিষ্য উদয়াকর ইহার উপর সুত্র রচন। করেন। 
সোমানন্দের প্রশিষ্য অভিনব গুপ্ত তাহার উপর বিশদ টাকা. রচনা 
করিয়াছেন । এই টীকা রচনার কাল ৯৯৩ হইতে ১০১৫ গ্রীষটা । 

জগৎ স্থন্তি এবং জীবাজ্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ সম্বন্ধে স্পন্দ 
ও প্রত্যভিজ্ঞ। শাস্ত্রে বিশেষ মতান্তর নাই । জীব ও শিবের 

স্বরূপে যে একত্ব তাহার অভিজ্ঞ! বা জ্ঞানলাভ বিষয়ে ইহাতে কঠ, 
মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উতনিষদে ব্রহ্মজ্যোতি সম্বন্ধে যে এক মন্ত্র 
আছে তাহার অনুসরণ করা হইয়াছে ।, চন্দ্র, সূর্য, তারকাদি অপর 

১২ 



পদার্থকে প্রকাশিত করে বটে, কিন্তু ব্রহ্মকে তাহার! প্রকাশ করিতে 

পারে না। ব্রহ্মই তাহাদিগকে প্রকাশ করে, তাহাদের প্রকাশশক্তি ব্রহ্ম 
হইতে লন্ধ। যোগপ্রভাবে দর্শনের যে সকল অন্তরায় আছে ( যেমন 

মেঘাবৃত সূর্ধয-দর্শনের অন্তরায় মেঘ ) তাহা যখন অপসারিত হয় তখন 
সাধকের নিকট সেই স্বয়ংজ্যোতি প্রকাশ পান। তিনি নিয়ত আমাদের 

অন্তরে বাহিরে বর্তমান রহিয়াছেন; কিন্ত্ব বিদ্মান থাকিয়াও আমাদের 

মলিনতাবশতঃ তিনি অবিষ্ভমানবত হইয়া আছেন। আমরা ও তিনি 

স্বরূপে অভিন্ন । যোগ দ্বারা এই মলিনত। দূর হয়, তখন প্রত্যভিজ্ঞ। 
হইতে জীব ও শিবের একত্ব অনুভূতির বিষয় হয়, বাধাবিমুক্ত 
জীব তখন নিজকেই শিব (ঈশ্বর ) বলিয়া জানেন। জীব ঘে 
স্বরূপে ঈশ্বর ইহ। জানে না বলিয়াই এশী শক্তি ও ভূমানন্দের 
সন্ধান সে পায় না। যখন গুরুর উপদেশ হইতে সে জানিতে 

পারে ষে তাহার মধ্যে এই সকল শক্তি বিদ্ধমান আছে তখন 
সে নিজকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার চিত্তের চাঞ্চল্য সব 
দুর হয়; চির শাস্তিতে তাহার অবস্থিতি হয়। 

স্পন্দকারিক1! মতে গভীর চিশুনিবেশ ও সাধনা হইতে অন্তরে 

ভৈরবের ( ঈশ্বর ) আবির্ভাব প্রকাশ পায়, এবং তাহ হইতে সকল 
মল বিদূরিত হয়। তখন সাধক জানিতে পারেন যে ঈশ্বর ও তিনি 
অভিন্ন, প্রত্যভিজ্ঞ। শান্সমমতে সাধক নিজে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন এই 

জ্ঞান লাভ করেন, এবং তখন হইতে তাহার সকল মল আপন! আপনি 
চলিয়া যায়। 

তমেৰ তান্তমন্ঙাতি সবং তন্তভাব। সবামদং বি ঠাতি ॥% নু &1১৪।১ ৫॥ 

শ্বেত ৬।১৪, মুণ্ডক ২ (২) ১৩। তথায় (ত্রঙ্ছ)স ধানে হুর্যও দীপ্ডি পায় না, চক্র 

তারকাও দীপ্তি পার না, এ সকল বিছ্যতও দীপ্তি পায়না। অগ্নিকি 

প্রকারে দীপ্তি পাইবে? দীপামান তাহাকে (ক্রচ্ধকে ) আশ্রয় করিয়াই 
এ সকল দীপ্তি পার, তাহার দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান। 
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অপরাপর মত সকলের ন্যায় ইহাদের কোন শাস্ত্ই প্রাণায়াম কিন্থা 
কোনরূপ অঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজন মনে করে না । ইহারা পাশুপত কিন্বা 
লাকুলীশ শাখা হইতে স্ত্বতন্তরমত। এই জন্যই বল| হয় কাশ্মীর 
দেশে মহাদেব পর্বতে.স্বয়ং মহাদেব বন্থ গুপ্তের নিকট স্পন্দ মত প্রকাশ 

করিয়াছিলেন, স্পন্দ হইতে প্রত্যভিজ্্কার উদ্ভব হইয়াছে । 

শৈব ধন্মের অপরাপর শাখা গুলিতে যে সকল বীভৎস অনুষ্ঠানের 

বিধি আছে, কাশ্মীর-শৈব ধশ্ম, সে সকল হুইতে মুক্ত। ইহা সম্পূর্ণ 
রূপে আর্যপন্থানুগামী। কাশ্মীর ও পঞ্জাবে চিরকালই বৈদিক আর্্/- 
ধর্মের প্রাধান্য ছিল । এই অঞ্চলের শৈব ধর্ম অনাধ্যদিগের 
অনুষ্ঠিত আচার দ্বারা কোনরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে 

নাই। 

শৈবধর্মমে' অছৈতবাদমূলক প্রত্যভিজ্ঞা সম্প্রদায়ের বিশেষ 
প্রাধান্ত। শঙ্করাচার্যোর শিষ্যগণ এই মতের অনুগামী |: 

এখানে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্বসকলের অপেক্ষাকৃত 

বিস্তারিত আলোচনা অসমীচ'ন হইবে না । 

অভিনব গুপ্ত'প্রণীত "তন্ত্র সার” “বোধ পঞ্চদর্শিক” “প্রপঞ্চ- 

হৃদয়” “শ[রদাতিলক” এই মতের পরিপোষক প্রধান গ্রন্থ । 

এই মতে পরাসংবিৎ, পরাসন্বা, চি, চৈতন্য, পরম শিব নামাখ্য 
পরমাত্মাই পরমতত্ব। জ্ীবও স্বরূপে তাহা “জীবে ব্রল্ৈব না পরঃ” । 

“তিনি আমি, আমিই সেই পর শিব” এইরূপ অভিজ্ঞ বা প্রত্যয় হইতে 

ইহার প্রতাভিজ্ঞ। নাম হইয়াছে। 

শিব স্বরূপে চিন্মাত্র স্বভাব, অধিকারী ও পূর্ণ হইলেও তাহার 
শক্তি অনস্তভাবে প্রস্ফুটিত হয়। তাহার স্বরূপ ছুই ভাবে প্রক্কাশ- 

মান হয়__সগুণ ও নিগুণ। সগুণে ইহা সাঁকার বিশ্বব্যাপীরূপ, 

নিগুণে নির্বাধ অপরিচ্ছন্ন রূপ । জগঘ্যাপার পরম শিবের সগুণের 
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বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ মাত্র; শক্তি পরম শিবের এই ' সগুণ রূপ। 

তন্ত্রসার মতে শক্তির বিবিধ রূপ থাকিলেও প্রধানতঃ তাহারা পাঁচচি। 
ইহার! চিত্ত, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। “পরমেশ্বরঃ পঞ্চভিঃ 

শক্তিভিনিভরঃ। “স স্থাতন্র্যাচ্ছক্তিং তাং তাং মুখ্যতয়া প্রকটয়ন্ 
পর্চধা তিষ্ঠতি।” এই পাঁচটি শক্তির মধ্যে আবার জ্ঞান, ইচ্ছা এবং 
ক্রিয়। শক্তি. প্রধান। জগদ্ৈচিত্র্য প্রকাশের মূলে রহিয়াছে পরম 
শিবের এই: ত্রিবিধ শক্তির কার্যকারিতা । এই শক্তির উন্মেষে 
জগতের প্রকাশ, আবার এই শক্তির নিমেষে জগতের লয়। এই 
ব্যাপার অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । অভিনব গুপ্ত মতে 

যাহা শিবতত্ব তাহ! শক্তির প্রকাশবিহীন অবস্থা । এই অবস্থায় 

শক্তি চিম্মাত্ররূপে শিবে অক্ষ,রণাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। উপনিষদে 
ইহাকে ব্রন্ষের ঈক্ষণাবস্থা। বলে। এই অবস্থায় শক্তির স্ফূরণ নাই সত্য 

কিন্তু স্ষ্টিব্যাপারের অনুকুল শক্তিনিচয় অনভিব্যক্ত অবস্থায় 
তাহাতে বত্তমান রহিয়াছে । শিব ও শক্তি স্বরূপে অভিন্ন। যখন 

চি শক্তির প্রাধান্য, তখন শিবতত্ব। 

শারদ| তিলকের টীকাকার রাঘব ভট্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন শিব ও 

শক্তির মধো অবিনাভাবী সম্বন্ধ । শিব ব্যতীত শক্তির অস্তিত্ব সম্ভব হয় 

না, শক্তি বিনা শিবও থাকিতে পারে না। সূতসংহিতার টাকায় 
মাধবও এই মত জ্ঞাপন করিয়াছেন। অগ্নি ও তাহার উষ্ণতা, সূর্য্য 
ও তাহার রশ্মি, চন্দ্র ও চন্দ্রিকা, তত্বতঃ ইহারা যেমন অভেদ, শিব ও 

শক্তি তদ্রুপ অভেদ। যখন চিশু শক্তির প্রাধান্ত তখন শ্বিতত্ব, তিনি 

যখন বাহিরে প্রকাশ হুইবার ইচ্ছায় আত্মবিমর্ধ দ্বারা ইচ্ছা শক্তিতে 
প্রবুন্ধ হন, তখন তীহাতে স্বতন্তরর্ত অহংভাবের উদয় হয়। ইহা 
তীহার আনন্দ প্রাধান্তে শক্তিতত্ব। তদনস্তর "অহং ইদং রূপে 
আপনাকে গ্রকাশ করিবার জন্ত ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্তে সদাশিব তত্বের 
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উত্তব হয়। ইহা সৃষ্টির পুর্বে ব্রহ্গার হৃদয়ে জগৎ প্রপঞ্চের ,চিত্রপট 
অঙ্কনাবস্থাসদৃশ ভাব। এই ভাব যখন ঘনীভূত আকার ধারণ 
করে, তখন ইদং অংশে অহং অংশের অধ্যাসে জ্ঞনশক্তি। প্রধান 

ইদম্ অহংরূপ ঈশ্বর তত্বের প্রকাশ হয়, অবশেষে ক্রিয়। শক্তির প্রাধান্যে 

অহম্ইদং তুল্যরূপে প্রকটিত হইয়া বিষয় ও বিষয়ী জ্ঞান্রে অবভাস 
জন্মে। ইহা শুদ্ধ বিদ্যার প্রকাশ । 

পর শিব চৈতন্ত স্বরূপ। তিনি জগৎ প্রপঞ্চের একমাত্র কারণ। 

পরশিব কিন্তু শিব, পশু বা অপু, ও মায়! এই ব্রিবিধরূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন। তিনি নিজের স্থাতন্ত্রয শক্তি প্রভাবে আপনাকে 
সঙ্কুচিত করিয়া অপু হইয়াছেন। অপু, চি ও অচি উভয় রূপের 
অবভাসাত্মক | চিজ্রপত! তাহার এশ্বর্ধ্য, অচিন্রপতা মল। মলের 
আবরণ প্রযুক্ত অণুর বন্ধন বা পশুভাব; ইহা অপগত হইলে অণুর 
শিবন্ব প্রাপ্তি হয়। 

মল তিন প্রকার__-আণব, মায়ীয় ও কার্মদ। ইহ! আবার 

অধস্থাভেদে বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল, ও সকল নামে অভিহিত হয়। 

যখন একমাত্র আণব মলযুক্ত অবস্থা তখন “*বিজ্ঞ্ঞানাকল”, আণৰ 
ও মায়ীয় এই দ্বিবিধ মলযুক্ত অবস্থায় “প্রলয়াকল”, আশব মায়ীয় ও 

কাশ্ম এই ত্রিবিধ মলযুক্ত অবস্থায়.ইহ1! “সকল” । 
যাহা! অণুর চিত্ম্বরূপকে আবরিত করিয়াছে তাহা মায়া । পর 

শিবের নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার ইচ্ছায় মায়া ও মলের উদ্ভব । 

মায়া ও মল 'হুইতে . অণুর ভোগ্যরূপ প্রকৃতিতত্বের উদ্তব। 

“এবং শ্থিতে মায়াতবাছিশ্ব প্রসবঃ” এই রূপে মায়াতত্ব হইতে 

বিশ্বের স্ষ্টি। অণু অর্থা জীবের ভোগ সাধনের জন্য স্ঠি। কার্দা 
(কণ্ম জনিত) মল সংসার কারণ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে মায়ার 
কল দ্বিবিধ। যাহা সংসার বিমুখ ও পরমেশ্বর বিষয়ক তাহ! শুদ্ধ, 
বাহা ইহার বিপরীত তাহা অশুদ্ধ । 
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এই বাদমতে পরমেশ্বরের নর্ম ক্রীড়ার জন্য জগশ্প্রপঞ্চের সবৃণ্ঠি। 
এই ক্রীড়ার জন্য তিনি নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অসংখ্য অণু হইয়াছেন 
এবং সেই সকল অণুর ভোগসিদ্ধির জঙ্য বেছ্ভ বিষয়ের স্যৃ্ঠি 
করিয়াছেন। ইহাতে জীবের পশুত্ব । আবার যখন ইচ্ছা! করেন তখন 
শক্তিপাত দ্বা। কোন কোন অণুকে মোক্ষের দিকে লইয়া যান। 

তখন মায়ার শুদ্ধ কলের কার্যকারিতা হইতে সংসারবিমুখতা আসে। 

এই মতে মোক্ষ অর্থ অজ্জাননাশ, “শিবোহহং” এই ভন্তানের উপলব্ি। 
ইহ] সাংখ্যবাদিদের মোক্ষ হইতে অন্যবিধ। 

স্গ্রির ক্রম বিকাশ তত্ব ও সাংখ্যবাদিদের সহিত শিবাদ্ধৈতবাদিগণের 
মতভেদ দৃ্ট হয়। তাহারা প্রকৃতিতত্ব ও গুণতব্বকে ছুই পৃথক. তন্বরূপে 
গণনা করেন । তন্ত্রসারে অভিনব গুণ বলিতেছেন__গুণতন্ব সাংখ্যের 

অপরিদৃষ্ট প্রকৃতি হইতে পৃথক তব, কারণ ক্ষুব্ধ প্রকৃতি হইতেই কর্ম 
হইতে কন্্মান্তরের উদয় হইতে পারে; অক্ষুন্ধ হইতে তাহ! সম্ভবপর 
হয় না। সাংখ্যের পুক্ষ নিয়ত ব। অকর্1।। তাহ।র দ্বার! ক্ষোভ সঞ্চার 

অযৌক্তিক, পক্ষান্তরে শৈব মতে ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তাহা কর্তৃক ক্ষোভসাধনে 
কোন দোষ নাই। 

শৈব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রধান শাখাগুলির যথাসম্ভব সংক্ষেপ 
বিবরণ প্রদত্ত হইল। ৃ 

শৈব দর্শন প্রধানতঃ শিবসংহিতার উপর শ্মাপিত। এই 

সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ব দ্বৈতবাদ মূলক । এই মতে শিব ও পশু 

(ঈশ্বর ও জীব) ' স্বতন্ত্র। সাধন! দ্বারা পশুর শিবত্ব লাভ চরম লক্ষ্য । 

ইছার পরও জীবের শিবের সঙ্গে পার্থক। সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না। 
জীব শিব হয় বটে. কিন্তু শিবত্ব লাভে জগশ্ স্থির শক্তি হয় ন1। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে জীবন্ুক্তু পুরুষের যে সকল শক্তি লাভের বর্ণনা 

আছে, শিবস্বগ্রাপ্ত জীবের শক্তিলাভও তদনুরূপ হয়। সে সকল 

জগত ব্যাপার বঙ্জিত শক্তি। 
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লিঙ্গায়েৎ জন্প্রদায়ের দর্শন দ্ৈতাদ্বৈতবাদ সম্মত । এই মতে 
জীব ও শিবের মধ্যে এক্য স্থাপিত হইলেও অদ্বৈতত্ব লাভ হয় না। 
উভয়ের মধ্যে এক অচিন্তনীয়রূপ ভেদাভেদ থাকিয়। যায়। ব্রহ্ষ- 

সূত্রের শ্রীকরভাম্তের রচয়িতাও শৈবদর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন । 

এই সূত্রের অন্যতম ভাম্তকার শ্ীকণ্ট শিবাচার্য্য শৈবধণ্ে 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন । ইহা! হইতে দেখা যায়, ব্রক্ষসুত্রের 
বিভিন্ন ভাষ্য হইতৈ বৈষ্ণব দর্শনের বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাৈতবাদ, 
অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ও দ্বৈতবাদ স্থাপনের হ্যায় শৈবাচা্যগণ 

আগম শান্ত্গুলি হইতেও শিবতত্বে এ সকল বাদ স্থাপনের প্রয়াসী 
হইয়াছেন। পরস্থ্ধ মত শঙ্করাচার্ধ্য কতৃক ব্রক্ষসূত্রের ব্যাখ্যায় 

পুর্ণাদ্ৈতবাদ স্থাপনের ন্যায় কাশ্মীর শৈবাচাধ্যগণ শারদাতিলক, তন্ত্রসার 

প্রভৃতি আগম শান্জ্রগুলি হইতে পূর্ণাদতবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
বিভিন্ন দার্শনিকের! নিজ নিজ মনোবৃন্তি অনুযায়ী এই সকল 

সুঙ্ষম বিচার হইতে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়[ছেন, তাহার 

প্রতিবাদ কল্পে মহেশ্বরী দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়৷ মহেশ্বর বলিতেছেন, 

“অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি ছৈতমিচ্ছন্ভি চাপরে। 

মম তত্ব: বিজানন্তে। দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্চজিতাঃ ॥ 

জগতে কেহু অদ্বৈতজ্গান ইচ্ছা! করেন, কেহ ছৈতজ্ঞান ইচ্ছা 

করেন, কিন্ত্র যাহারা আমার তত্ব জানিয়াছেন, তাহারা দ্বৈতাদ্বৈত 
উভয় জানের অতীত হুইয়াছেন। 



নবম পরিচ্ছেদ 
আমরা দেখিয়াছি উত্তর এসিয়ার শেষপ্রান্ত পর্য্যস্ত কিরাতাদি 

নান! অনার্ধ্য জাতির মধ্যে শৈবধন্ম্ন বিস্তু তি লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ 
'ভারতরর্ষেও সমুদ্রতীপ পর্য্যন্ত দ্রাবিড় দেশে এই ধণ্ম বিশেষ 

প্রভাব লাভ করিয়াছিল। তামিল ভাষায় শৈব ও বৈষ্ণব উভয় 
ধর্মের সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, বৈষুব আলবারদিগের ন্যায় তামিল 
ভাষায় তিরুণান সম্বন্ধ প্রভৃতি দ্রবিড় সাধুগণ শৈবধণ্্ন প্রচার করেন। 
তাহাদের গ্রন্থগুলি কবিতায় রচিত। প্রত্যেক কবিতায় ১০টি শ্লোক 

বাচরণ। ইহার সঙ্গে আর এক চরণে অধিকাংশ স্থলে রচয়িতার 

নাম যোগ রহিয়াছে । কবিতাগুলিকে পদ্দিগম্ বল হয়। 

তিরুণানের রচিত পর্দিগম্গুলির সংখ্যা ৬৮৪1 তাহার পরবতী 
গ্রন্থ রচয়িতার নাম অপপর। তিনি প্রথমে জৈন ধণ্মাবলম্বী ছিলেন, 

পয়ে এই ধণ্ম পরিত্যাগকরতঃ শৈবধশ্ম গ্রহণ করেন। তীহার পর 
সুন্দর নামক অপর এক সাধুর নাম উল্লেখ যোগ্য । তাহার রচিত 

পদিগম্গুলি ৭ খণ্ডে সংগ্রহ করা হইয়াছে । এই সাত খণ্ডে সংগৃহীত 
পদিগম্ গুলিকে দেবরম্ বলে। ইহারা তমিল শৈবদিগের মধ্যে 

বেদের হ্যায় পৃজিত হয়। যখন রাজপথে বিশেষ বিশেষ শোভাযাত্রা 
বাহির হয়, তখন বেদমন্ত্রের হ্যায় দেবরম্ মন্্রগুলিও উচ্চারিত 

হইয়! থাকে । 
অষ্টম খণ্ডের নাম তিরুভাষগম; ইহার উপনিষদ স্থানীয়। 

ইহাদিগের রচয়িতার নাম মাণিকৃকভাষগর । নবম থণ্ডে কোন কোন 
পৃিগম্ চৌলবংশীয় রাজ হকন্দবাদিত্য রচিত। তীহা হইতে পঞ্চম 

ভধত্তন রাজ। রাজচোল £৯৮৪ খ্বঃ অব সিংহাসনারোহণ করেন।' 



নবম পরিচ্ছেদ ৯৭ 

দশম খণ্ড তিরুমুলার নামক এক যোগী সাধু বিরচিত। একাদশ 

খণ্ড অনেকের রচন1। তাহাদের কতকাংশ পেরিয় পুরাণ নামে কধিত। 

ইহারা পুরাণ শাস্ত্রগুলির অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন সন্তান আচার্য্য 

নামক আরও ১৪খানি গ্রন্থ আছে। ইহার! তামিল ভাষায় রচিত 

শৈব দর্শন-_ইহাঁদিগকে সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বলে। 
বৈষ্ণব আলবারদিগের মধ্যে শতকোপার গ্তায় তামিল শৈব 

সাধুদিগের মধ্যে তিরুণান্ সম্বন্ধের স্থান অপরাপর সকলের উপর। 

তাহার কবিত্ব শক্তি অসাধারণ ছিল। তাহার কবিতাগুলি গভীর 

আধ্যাত্মিক ভাবপুর্ণ। প্রত্যেক শৈব মন্দিরে তীহার মূর্তি স্থাপিত 
রহিয়াছে, দেবতার সঙ্গে তাহারও পুজা হইয়া থাকে । তামিল কৰি 
ও দার্শনিকরা৷ তাহাদের রচিত গ্রন্থের আরম্তে বন্দনা শ্লোকে তাহার 

প্রতি শ্রদ্ধাগ্তলি অর্পণ করিয়৷ থাকেন। তিনি ব্রাঙ্গণ বংশে জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । কথিত আছে মারায় পাণ্ড রাজার পত্বী কর্তৃক 

তিনি আহৃত হইয়! বিচারে বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে পরাভূত করেন ও 
অবশেষে রাজাকে শৈবধন্মে দীক্ষিত করেন। 

রাজরাজ দেবের রাজত্বকালে তাণগ্রে।রে রাজরাজেশর মন্দির গ্রুতিষ্ঠিত 

হয়। এ মন্দিরে তিরুণান্ সন্ব্ধ-রচিত কবিতাগুলি যাহাতে প্রতিদিন 
গীত হইণে পারে তাহার বাবস্থা কর! হয়। রাজরাজদেব ৯৮৪ খুঃ অঃ 

সিংহাসন আরোহন করেন। ব্রাহ্মণ শৈবগণ কর্তৃক তাহাদের মঠে 
শতরুদ্রীয় কীর্তনের ম্যায় তামিল মন্দিরে এই সকল কবিতার কীর্তন 

প্রচলিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় ইহার! যজুঃ ও অথ্বববেদের 
শ্রতরুদ্রীয় ন্যায় পরম পবিত্র শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল। 

স্থন্দরম্ পিলাইয়ের মত অনুসরণ করিয়৷ ডাঃ ভাগুারকার মনে করেন 

রাজরাজদেবের রাজস্বের অন্ততঃ চারিশত বতসর পূর্বে তিরুণান্ 

সম্বন্ধের কবিতাগুলি রচিত হইয়। থাকিবে । কারণ ইনার পরবস্তা 
১৩ (ক) 



৯৮ শৈবধন্ম বা রুদ্র শিবোপাসনা 

কালের রচনা হইলে কবিতাগুলির বেদ মন্ত্রের ন্যায় পুজার আসন 

লাভ কর! সম্ভবপর হুইত ন]1১ 

কাঞ্চিপুরীে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির মধ্যে রক্ষিত লিপি হইতে 
জান] যায় বিগত ষষ্ঠ শতাব্দীতে তথায় শৈবধন্মের বিশেষ উন্নত 

অবস্থা ছিল। তথায় পল্পভ রাজা রাজসিংহ প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের 

দেবতার নাম রাজসিংহেশ্বর । তিনি যে চালক্য রাঙা! প্রথম 

পুলকেশীনের সমসাময়িক ছিলেন তাহ! কোন কোন লিপি হইতে 
জান! যায়।২ পুলকেশীনের পুত্র প্রথম কী্তিবন্ন ৫৬৭ খ্রীঃ অঃ 
সিংহাসন আরোহণ করেন ।৩ 

পেরিয় পুরাণে ৬ঠজন শৈব ভক্তের নাম পাওয়া যায়। তাহারা 

বৈষ্ণব আলবারদের অনুরূপ । উভয় সম্প্রদায়কেই তথায় বৌদ্ধ ও জৈন- 
দিগের সহিত বিচারে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। ইহ! হইতে বুঝা যায় 
শৈব ও বৈষ্ণবধর্্ম এ প্রদেশে প্রবেশলাভ করিবার পুর্বেব জন- 
সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ-জৈনধন্মই প্রচলিত ধন্ম ছিল। শৈব ও বৈষ্ণব 
উভয় ধর্মের মূলে বৈদিক ধর্ম । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপর শৈব- 
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ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ব সকল মুলতঃ প্রতিষ্ঠিত। ইহা নানাশাখায় বিভক্ত 
হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত ও বিভিন্ন আকার ধারণ করায় এই সকল 
শাখার দার্শনিক তব্বগুলির মধ্যে কিছু কিছু রূপাস্তরতা! ঘটিয়াছে সত্য, 
কিন্তু শিবতত্ব অপেক্ষা জীবের শিবত্ব বা মুক্তিলাভের উপায় ৰা 

পন্থাগুলির মধ্যেই বিভিন্ন শাখ।য় বিভিন্ন মত আবদ্ধ । 

আমরা দেখিয়াছি মহাভারতের যুগেই শৈবধন্ন উত্তরভারত ও 

ভিমালয়ের উত্তরে সমগ্র তিববতদেশ ব্যাপিয়! বিস্তু তিলাভ করিয়াছিল । 

পাশুপত মত ইহার সর্ববাপেক্ষা প্রাচীন শাখা । হরিদ্বারে শিব দক্ষ 

প্রঙ্জাপতিকে এই মতে দীক্ষিত করিয়ছিলেন। কালে সমগ্র ভারতবর্ষে 

ইহা বিস্তুতিলাভ করিয়াছিল। 
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তব খণ্েদের একজন অতি প্রাচীন ও প্রধান দেবতা । বিশ্বরূপ 

তাহার পুত্র। মহাভারতের একটি আখ্যায়িকা ( শান্তিপর্ব ৩৪৩ অঃ) 
মতে বিশ্বরূপের মাত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভগিনী ছিলেন। 
বিশ্বরূপ দেবগণের এবং ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর পুরোহিত 
ছিলেন। মাতার অনুরোধে বিশ্বরূপ ( অপর নাম ত্রিশিরা ) দেবতাদের 

পক্ষ পরিত্যাগ করিয়। হিরণ্যক শিপুর পৌরোহিত্য শ্বীকার করেন। 
বশিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুকে তাহার যকত কখনও সম্পন্ন হইবে না পরস্থু 
এক অপূর্বব জন্তুর হস্তে তাহার বিনাশ সাধিত হইবে এরূপ 
অভিসম্পা প্রদান পূর্ববক তাহার সভা পরিত্যাগ করেন। তদবধি” 
বিশ্বরূপ দেবতাদিগের শক্র হন এবং অবশেষে ইন্দ্রের হস্তে দধীচির 

অস্থি নিশ্মিত বজ্র আঘাতে নিধন প্রাপ্ত হন। বিশ্বরূপের মস্তক 

ছিন্ন হওয় মাত্র তাহার শরীর হইতে বুত্রাস্থুর সমুদ্ভূত হয়। ইন্দ্র 
তাহাকেও এ বজ্ দ্বার বিনাশ করেন। অপর আখ্যান মতে এজন্য 

ইন্দ্রকেও অশেষ ছুঃখ বরণ করিতে হুইয়াছিল। এইরূপে দুইটা ব্রঙ্গহত্যা- 

জনিত পাপের জন্য বহুকাল তাহাকে মানস সরোবরে এক পদ্মের 

স্বখাল আশ্রয় করিয়। লুক্কায়িত থাকিতে হুইয়াছিল। 

এই আখ্যায়িকা মতে বিশ্বরূপ দেবতার পুত্র, তাহা হইতে সমুৎপন্ন 

বুত্রও একজন দেবতা । তথাপি তিনি দেবদেষী এবং দেবতাদের 
উপাসক বৈদিক আর্ধ্যদিগের অহিতাকাঙুক্ী। বৃত্র বৃষ্টির আবরক। 
ইন্দ্র ও বৃত্র উভয়ের অন্তরীক্ষ প্রদেশে স্থিতি । পৃথিবী বক্ষে যাহাতে 

মেঘ হুইতে বারিবর্ণ ন! হইতে পারে সে জন্য বৃত্র তাহার বিস্তৃত 
দেহ দ্বারা মেঘরাশিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। আধ্যগণ ইন্দ্রের 
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শরণাপন্ন ইইলে দেবরাজ অশনি পাতে বৃত্রকে বিনাশ করিয়া বারিধারা 
মুক্ত করিয়া দিলেন । খথেদে বৃত্রের নানারূপ ও নানা নামের উল্লেখ 
দেখা যায়। তন্মধ্যে অহি, অহিবুগ্ন, শুষ কয়েকটা নাম। ইহারা 
সকলই বৃত্রের সর্পরূপে প্রকাশ। অপর সব নাম. বথ৷ 

নমুচি, সমবর, বল, পিশ্রু, কুয়র, উরণ ইত্যাদি । সর্পরূপী বৃত্রের সঙ্গে 
ইন্দ্রের সংগ্রামের এবং তাহাকে বিনাশ করিয়া অবরুদ্ধ জলকে প্রবাহিত 
করিবার অনেক উল্লেখ খথেদে দৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহার কয়েকটা 
উল্লেখ করা যাইতেছে-_ প্রত্যেক মন্ত্র অহি নিধনকারী ইন্দ্রের স্ত্বতি 
বিষয়ক । ৫ম-৩০স্থ ৬ক-_ 

“সমস্ত জলরাশি আচ্ছন্ন করিয়া জলে নিদ্রিত দেবপীড়ক অহিকে 

ইন্দ্র পরাজিত করিয়াছিলেন ।” 

২-১১-৫ পগ্তহায় অবস্থিত, অপ্রকাশ্য, লুক্কায়িত, তিরোহিত, জলে 

অবস্থিত, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোককে স্তন্তিত করিয়াছিল যে অহি ইন্দ্র 

বন্জ দ্বার তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন” । 

৬-২০-২ ইন্দ্র বারি নিরোধক অহিবৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন । 

৪8 -১৯-২ ইন্দ্র জলাভিমুখে পরিশয়ান অহিকে বধ করিয়।ছেন। 

১_৫২_৬ অন্তরাক্ষে যাহার অসীম ব্যাপ্তি এবং জলরুদ্ধ করিয়া 

যে বৃত্র অন্তরীক্ষের উপরিভাগে শয়ান ছিল, ইন্দ্র সেই বৃত্রকে বধ 

করিয়াছিলেন । 

১-৫১--৬ ইন্দ্র শুষ, সম্বর ও অবুর্দকে হনন করিয়াছিলেন। 

সাঁয়ণাচার্যয শুষ্ং অর্থ করিয়াছেন “ভূতানাং শোষণ হেতুং 

এতন্নামকং অন্থুরং। ভূতবর্গের শোষণ অর্থাৎ অনাহৃন্টিরূপ 
অকল্যাণ 

বৃত্র কে? ততকো বৃত্রঃ উত্তরে যাঙ্ক বলিতেছেন, “মেঘ ইতি 

১৩ (খ) 
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নৈরুক্তাঃ। ত্বাষ্টোহস্থর ইত্যৈতিহাসিকাঃ। অপাং চ জ্যোতিষ্চ 
মিশ্রভাবকণ্ম্মণে। বর্ধরূপী জায়তে। কৃত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণী ভবন্মি। 

অহিবন্তু খলু মন্তরবর্ণঃ ব্রা্মণবাদাশ্চ ৷ বিবৃদ্ধয়া শরীরহ্য আোতাংসি 

নিবারয়াঞ্চকার। তম্মিন হস্তে প্রপস্থন্দিরে আপঃ। নিরুক্ত ২, ১৬। 
বুত্র কে ? নৈরুক্তুর৷ বলেন, বুত্র মেঘ; এঁতিহাসিকরা বলেন, বৃত্র 

তবষ্ুর পুত্র অস্ত্র বিশেষ, আপ ও তেজের সংমিশ্রণ হইতে বারিবর্ষণ 
হয়। বূপকভাবে ইহা«ই যুদ্ধরূপে বর্ণন। বৈদিক মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণগ্ুলি 

বৃত্রকে অহি (সর্প) রূপে বর্ণনা করে । এই সর্প তাহার শরীর বিস্তুত 

করিয়া নদীর জলপ্রবাহ রোধ করে। ইহার বধ হইলে নদীত্রেত 

প্রবাহিত হয়। 

বৃত্র, অহি, শুষ প্রভৃতি ষে কোন নামেই অভিহিত হউক ন! কেন 

ইহা অনাবুষ্টির কারণ, আর্ধদিগের পরম অহিতকর শত্র। এই শক্রর 
বিনাশের ক্রন্ট ইন্দ্রের নিকট সব ব্যাকুল প্রার্থনা । প্রো, ম্যাকডনেল 

অহিবুধনরূপী বৃত্রের একটা মঙ্গলময় দিকের উল্লেখ করিয়াছেন ।১ কিন্তু 

খণ্েদে ইহার এরূপ কোন একটা দিকের উল্লেখ কুত্রাপি দেখা যায় 

না বুত্র যে আকারেই অবস্থান করুক না কেন ইন্দ্রের সঙ্গে ইহার 

অহি নকুল সম্পর্ক। অবশ্য পরবন্তীকালের সাহিত্যে ক্রমশঃই সর্পও 

দেবর স্থানেই উন্নীত হইতেছে তাহার পরিচয় পাওয়। যায়। উপরে 

উদ্ধত খক্মন্ত্রুপিতে যে জলের উল্লেখ তাহ! অন্তরীক্ষ প্রদেশে বাষ্প- 
৮ পাপা শি ত (০ 
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রূপে অবস্থিত জল । ইহাই সমুদ্র, (যাহাকে) প্রো ম্যাকৃডনেল “59118! 

0917” বলিয়াছেন । অহিবুপ্ধ এই অসীম জলরাশিকে নিরোধ করিয়। 
তাহাতে শয়ান ছিল, ইন্দ্র সেই অবস্থায় তাহাকে বধ করিয়া 

বারিধারার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, দিয়াছিলেন। অন্তরীক্ষ বাস্পরূপে 

ভাসমান জল সমুদ্র দেবতা বরুণের স্থান। উত্তরকালে পৌরাণিক 

যুগে এই আকাশ সমুদ্রের পরিবর্তে সমুদ্র শব্দ দ্বার৷ যখন পাখিব সমুদ্র 

বুঝাইতে লাগিল তখন এই সমুদ্র দেবত৷ বরুণের আবাস স্থান 

এরূপ কল্পিত হইল এবং আকাশ সমুদ্রের জল নিরোধকারী অহিবুগ্ন 
সহস্র শীর্ষ অনন্ত বাস্থুকি হইলেন, এ৭ং এই বান্থৃকি দেবতারূপে পুর্জিত 

হইতে ল|গিলেন ।১ খণ্ধেদের সময় সর্পরূপী অহি আধর্দিগের বিদ্বেষের 

পাত্রই ছিল, ইহাকে বধের জন্যই ইন্দ্রের নিকট সব আকুল প্রার্থন! । 

মহাভারতের যুগে সর্প শিবোপাসনায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 

করিয়াছে দেখা যায়। সর্প মহাদেবের মস্তকোপরি আসন লাভ 

করিয়াছে, সর্প মহাদেবের জটা ভুষণ। অনুশাসন পর্বের চতুর্দশ 

অধ্যায়ে উপমন্্ার আখ্যায়িকায় বর্ণনা আছে ;--তাখার ( মহাদেবের ) 

এক হস্তে ইন্দ্রায়ুধ তুলা ভীষণ পিণাক বিগ্ভমান রহিয়াছে; এক 

সপ্তশীর্ষতীক্ষদংছ্ বিষপুর্ণ বিষধর ট্টহাপ জ্যা বেম্টন করিয়া 

বিরজিত রহিয়াছে । 

অন্তর (এ পর্ব ১৩৪ অধ্যায়) এক বিষধর সর্প তাহার 

যজ্ঞোপবীত এরূপ বর্ণন। আছে । সর্পের প্রতি মহাদেবের এত সব. 

যে অনুকম্পা তাহার পশ্চাতে একটি কৌতুহলপুর্ণ মাখ্ায়িকা আছে; 
শহন্মিপর্বের ৩৪৩ অধ্যায়ে ইহার এরূপ বর্ণন-_ 

“যখন রুদ্র ত্রিপুরান্থুরকে বং বধ করিবার: জগ্য ্দাক্ষিত হন,সে সময় 
পিসী ০ পাস ৮ ০৬০৯০ এ পপ শী নিশা টিন 

১ বৈষওব ভগ্প অছিবুপ্ন সংহিহায় তিনি দেবতা নারদ নিকট হিনিগিনা 

মউৈশ্র্ধ্য তক'কি তাহা জ্ঞাপন করিতেছেন। 
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ভূগুনন্দন আপনার মস্তক হইতে একটি জট। উৎপাটন পূর্বক রুদ্রের 
প্রতি নিক্ষেপ করেন, তাহ। হইতে ভূঞ্জঙ্গ সকল প্রাছুর্ভত হইয়া 
রুদ্রকে পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে থাকে তাহা হইতে রুদ্রের কচ 

নীলবর্ণ হইয়া! গিয়াছে । | ৃ্ 
কেবল শৈবধর্ম্মে নহে, দেখ! যায় বৈষ্ণবধর্ম্েও সর্প কতক 

পরিমাণে পৃূজীর আসন অধিকার করিয়াছিল। স্বপ্নং সক্কর্ষণ ( বলরাম ) 

অনন্তের (বাস্থকির্) অবতাররূপে কল্লিত হইয়াছেন তীহার ম্বত্যুকালে 
অনন্ত তাহার মুখবিবর হইতে বহির্গত হইয়। সমুদ্রে স্বস্থানে প্রত্যাগমন 

কার (মৌসল পর্ব ধর্থ অঃ)। শ্রীমদ্ াগবতের দশম স্বন্ধের ৮৯ অধ্যায়ে 

বর্ণন।৷ আছে শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুন কোন ব্রাঙ্গণের নয়জন মৃত পুত্রকে 

.পুনর্জীবিত অবস্থা আনয়ন করিবার জন্য প্রকৃতির পরিণামরূপী 
অতি ভয়ঙ্কর অন্ধকার অতি্রম করতঃ বৃহ উন্মি সঙ্কুল সলিল 
মধো প্রবেশ করেন। তথায় সহত্র মণিস্তস্তশৌোভিত এক পুরী 

তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় “তথায় সহস্র মস্তক ও দ্বিসহত্্র চক্ষু বিশিষ্ট 
এবং মস্তকের ফণাস্থিত মণিকিরণে সমুজ্জল এবং স্ফটিক পর্বতবৎ 
নীলকণ্ নীলজিহব অদ্ভুতদর্শন অনন্তকে দেখিতে পাইলেন। ইহার 
দেহরূপ আসনে স্বয়ং নারায়ণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন |” সর্প বৈদিক 

আর্ধদিগের দেবতা ছিল না পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগেরও এ সম্বন্ধে দ্বিমত 

নাই ।১ পর্পোপাসনা! কিরূপে হিন্দুধন্মে প্রথম প্রবেশলাভ করে 

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচন। করিব। 
পাশপাশি তাপ শত ৮ 

(১) 91105 0961৩ 5500 6৪০৩ 01 1 (5611)61) 0 /017513112) 210 0105 
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দশম পরিচ্ছেদ রর ১৬৫. 

তিনঙ্গ ও স্যোন্নি | 
বৈদিক সাহিত্যে কোন স্থানেই যোনি উপাসনার উল্লেখ নাই।, 

সমগ্র খথেদেও যতদুর অবগত হইতে পারিয়াছি, মাত্র একটি স্থানে 
শিশ্ন (লিঙ্গ ) দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয় । ইহা ১০ম মণ্ডলের ৯৯ সুক্তের 
৩য় খক্। খষি ইন্দ্রের স্তুতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন ইন্দ্র অবিচলিতভাবে 

শত দ্বার বিশিষ্ট শত্রপুরী হইতে ধন আহরণ করেন এবং শ্শ্পি 
উপাসক দুরাত্মাদিগকে নিজ তেজে পরাজিত করেন। লিঙ্গোপাসকরা 
যে আধ্য গণ্তীর বহিভূ্ত কোন অনার্যজাতি ছিল তাহা বুঝা যায়। 

১৫০ পুঃ খ্রীঃ অন্দে পতগ্লির সময়েও লিঙ্গোপাসন৷ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
তিনি পাণিনির পঞ্চম অধ্যায় ৩য় প্রকরণে ৯৯ সুত্রের ব্যাখ্যায় শিবের 

প্রতিকৃতিকে উপাশ্ত দেবতারপে বর্ণনা! করিয়াছেন। অফ্টাবক্রের 

আখ্যানে ( মহাভারত, শাসনপর্ব, একোনবিংশতিতম অধ্যায় ) আমর! 

দেখিয়াছি তিনি উত্তর দিকে কৈলাস পর্বতাভিমুখে যাত্রাকালে পথে এক 

হুদ ও তাহার অনতিদুরে হরপার্বতীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

গীতাতে যোনি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই ঘথ। $__ 

“মম যোনির্মহদ্ত্রক্ম তম্মিন্ গর্ভং দদাম্যহম্” 

গীতা পতগ্রলির পুর্ববর্তীকালের রচনা ; ইহাতে যোনিশব্দের প্রয়োগ 

এবং তাহা হইতে সমস্ত বিশ্বের উদ্ভব এরূপ বলা হইয়াছে; যোনি 
উপাসনার সঙ্গে এই বাক্যের কোনরূপ সংশ্রব আছে কিনা বল! কঠিন, 

তথাপি মহাভারতের সময় হইতেই যে লিঙ্গ ও যোনি উপাসনা আর্ধ্য- 

সমাজে গৃহীত হইয়াছে, এই গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়] বায়। 

সৌপগ্তিক পর্বের সপ্তদশ অধ্যায়ে মহাদেবের বলবীর্ধয সম্বন্ধে এক 

আখ্যায়িকা আছে; ইহার বক্তা ব্বয়ং কৃষ্ণ। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন-_ 

টা | 



১০৬ শৈবধণ্ম বা রুদ্র শিবোপাসনা 

“আমি দেবদেব মহাদেবের পুরাতন কাধ্য সমুদয় বিশেষভাবে অবগত" 

আছি। ভিনি. সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত স্বরূপ। পুর্বে লোক- 
পিতামহ ব্রহ্ধা লোৰ স্থষ্টি করিবার জন্ ভগবান্ রুদ্রকে কহিলেন “তুমি 
অচিরাৎ ভূতগণের স্থ্টি কর।” মহাদের “তথাস্ত'বলিয়। স্বীকার করিলেন 
বটে, কিন্ত সর্বাগ্রে প্রজা স্গ্টি করা ঠিক হইবে না এরূপ বিবেচনা 
করিয়া সলিলে গ্রবেশ করতঃ দীর্থ তপশ্যঠায় মগ্ন হইলেন। বিধাতা 

দীর্ঘকাল ষ্রাহার জন্য অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তিনি যখন আমিলেন 

না, তথন ভূত স্ষ্ির জন্য আর একজন অমরের স্থষ্টি করিলেন। এই 
অমর রুদ্রকে জলমগ্ন দেখিয়। পিতাকে বলিলেন, “ভগবন্ যদি অন্য 

কেছ আমার অগ্রঞ্জ ন। থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের স্্টি 

করিতে পারি । বর্ষা বলিলেন “এক্ষণে তোমার অগ্রঙ্জগ আর কেহই 
নাই, মহাদেব জলমগ্ন হইয়াছেন, তুমি নিঃস্কু চিতচিত্তে স্হষ্টিকার্য/ নির্বাহ 
কর।” অমর তদনুসারে সমুদয় ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতি সৃস্টি 
করিল্পেন। গ্রজাবর্গ এইরূপে স্ষ্ট হইয়া! পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল। এমন 
সময় মহাদেব সলিল হইতে উখিত হইলেন এবং এই সকল অসংখ্য 
প্রজা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় লিঙ্গ ভূঙলে প্রবিষ্ট করিলেন। 
ব্রন্মা! তাহার রোষ অপনোদন উদ্দেশ্যে বিবিধ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বন। 

করতঃ কহিলেন “মহাদেব, তুমি এত দীর্ঘকাল সলিল মধ্যে অবস্থান 
করিয়া কি কাধ্য করিলে? আর কি নিমিন্ত তোমার লিজ ভূতলে 
প্রবিষ্ট করিয়াছ ?” তখন মহাদেব কোপাবিষ্ট অবস্থয্ি থাকিয়৷ 

তীহাকে কহিলেন, “বিধাতা ! আমার অগোচরে আর একজন এই সমস্ত 

প্রজার শৃৃপ্তি করিয়াছে, আমার এই লিঙ্গে আর কি প্রয়োজন ? আমি 
জল মধ্যে তপস্তা করিয়া প্রজাগণের জন্য অল্প ্ষ্ি ) করিয়াছি ।১* তিনি 

(৯) প্রজা স্থষ্টি করিবার পূঝে ৭ তাহাদের আহারের ব্যবস্থার আন্ত তিনি 
জলমধ্যে তপন্! করিয়াছিলেন । জল হইতেই জীবশীশক্তির উত্তব, বর্তমান 
€বঞ্জানিক গবেষণ। এ স্থপ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 



: জপম প্গিচ্ছেদ | ১০৭ 

এই বলিয়া ক্রোধভরে তপঃ লাধনার্থ ঘুঙ্জবান্ পর্বতে প্রস্থান কর়িলেন। 

লিঙ্গ, যোনি ও সর্প সম্বন্ধে অনুশাসন পর্বের চতুর্দশ অধ্যায়ে আই 
একটা আখ্যায়িকা আছে, ইহ! বাস্থদেব-উপমন্যু সংবাগ। . খাদেখ 
পুত্র-কামনায় মহাদেবের তপস্ঠার জন্য উপমম্ূযুর আশ্রমে উপস্থিত 

হইলে উপমন্যু তাহার নিকট মহাদেবের মহিমা কীর্তন করিয়াছিঙেন । 

উপমন্যু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার অনুরক্ত ভক্তকিনা তাহা পরীক্ষা 

করার উদ্দেশ্যে মহাদেব ইন্দ্রের রূপ ধারণ করতঃ স্তীঙাগ্ন ছিটে 

্পশ্থিত হইয়া বর দিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে উপমচ্া ভাগাতে 

অস্বীকৃত হন। তখন তাহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহাতে 

উপনম্থা মহাদেৰের মহিমার বর্ণশ।চ্ছলে বলেন ১- 

“লোকে যে পিতামহ ব্রক্ধাকে জগতস্র&। বলিয়৷ থাকে, ভি এ 
দেবাদিদেব মহাদেবকে আরাধন। করিয়া জগ স্যগ্তির ক্ষমতা লান্ত 

করিয়াছেন। তাহার প্রভাবে জাবগণের উপভোগের গ্রিমিত এই 
স্থাবর জঙ্গমাস্নক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে । তিনি সন্ুদয় লোকে 

ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। রুদ্রদেব শ্ষ্টি বিধানার্থ 

আপনার লিঙ্গের সহিত শক্তিচিহ্ন সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন। 

ব্রহ্ষাদি দেবগণ সমবেত এই তিন লোক কাহারই লিঙ্গ নিঃসৃত বীর্য 

হইতে উতুপন্ন হুইয়াছে। ন্তুরগণ সেই দেৰাদিদেবের লিগ পুজা 

করিয়া থাকেন। দেবগণ সেই মহেশ্রের লিঙ্গ খ্যতিরেকে আর 

কাহারও লিঙ্গ পুজা করেন নাই” ইত্যাদি । : 

উপমন্য্যু কৃষ্ণের নিকট মহাদেবের যেরূপ ও পরিধেয়ের বর্ণনা 

করিয়াছেন তাহাতে বল! হইয়াছে, মহাদেবের কণ্টে সর্পময় হার 
নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে । 

মহাদেবানন্দ গিরি “বৈদিক যুগ” নামক গ্রন্থে লিঙ্গোপসন৷ 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £-- 



১৪৮ শৈবধন্্ম বা রুদ্র শিবোপাসন। 

-'প্যাহার কার্ষ্য প্রজাগণ রোদন পরায়ণ হয়েন, তিনি রুদ্রে। সংহার 
বা বিনাশ প্রজাগণের মঃনপুত নহে, স্থষ্টি বা উতপত্তি তাহাদের খুব 

£পুত। শিব সংহার কর্তা, স্ৃৃতরাং তাহার সঙ্গে গ্রীতির সন্থন্ধ 

সম্ভবপর নহে********* ॥ যাহ] ভয়ে ভয়ে সম্পাদন করিতে হয় তাহ! 

আমার ইষ্ট নহে। না করিলে নয় বলিয়া করা । এজন্য সংহার 
কর্তারূপে শিবকে ইন্ট করিবার প্রণালী তীক্ষ বুদ্ধি মনুষ্যগণ বাহির 
করিয়৷ লইয়াছেন।******-১*-* এই পৃথিবীতে লিঙ্গ ষোনিতে যোজিত 
হইয়া প্রাণীগণের উৎপত্তি ঘটায় ।..**.. 

প্রকৃতি ব! শক্তিই তাহার (রুদ্রের) যোনি । স্থৃতরাং শিব লিঙ্গ ও 

শক্তি একত্র এক প্রতীকে দাড় করান হইল-******** ৷ ইহা দ্বার 
শিব আর সংহার কর্ত। রহিলেন না। “অহং বীজ প্রদ:ঃ” পিতা বা 

স্ষ্টি কর্তী হইলেন। প্রজাগণের মনোরগ্রক স্ষ্িতত্বের প্রতীক 

লিঙ্গোপাসনায় জুটিয়া গেল ।” 

লিঙ্গোপাসন৷ ও সর্পোপাসনা এই উভয়েরই মুলতব্ব আরও অনেক 

গৃভীর.। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ছুইকে অবলম্বন করিয়াই ধর্ম-কর্মের 

প্রথম অভিব্যক্তি হইয়াছে। 
খদ্বেদের পুরুষ সুক্তের (১০,ম-৯০ সুক্ত) যোড়শ মন্ত্রে বল! হইয়াছে 

“দেবতারা যজ্ঞ দ্বার যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্বপ্রথম ধর্মা- 
নুষ্ঠান।” এই উক্তিরই বা তাশপর্য্য কি? পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা 
এই সকল বিষয়ের মর্ম অবগত হইতে চেষ্টা করিব। 
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ভোর্মে পিত। জনিতা নাভিরত্র বন্ধুরে মাতা পৃথিবী মহীয়ং। 

উত্তানয়োশ্চমেবা ধেনিরংতরন্রা পিতা ছুহিতু গর্ভমাধাশ ॥ 
খ. ১ম. ১৬৪ সূ, ৩৩ খক্ 

ছ্যলোক আমার পালক ও জনক, (পৃথিবীর ) নাভি 'আমার 

বন্ধু, এবং এই মহী ( বিস্তার্ণ) পৃথিবী আমার ম'তা। এই যে উত্তান 
পাত্রদ্ধয়, ইহাদের মধ্যে যোনি আছে, তথায় পিত। দুহিতার গর্ভোৎপাদন 
করেন । 

উত্তান পাত্রদ্বয় দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীকে বুঝাইতেছে। ইহাদের 
মধ্যে অন্তরীক্ষ। পিতা সূর্ব্য, দুহিতা পৃথিবী । অন্তরীক্ষ প্রাদেশে 

সূর্য আপন দ্ুহিতা পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি উদ্পান করেন, ষে রস 
সঞ্চারে পৃথিবী গর্ভবতী হয়। 

এই খষির ( দীর্ঘতম) দৃষ্ট আর ছুইটি মন্ত্র (৮ম ও ৯ম খক)-_ 
মাতা অমুতের (বৃষ্টির ) জন্য কর্ম্মদ্থারা পিহাকে ভজনা করেন। 
ইহার পৃর্ববেই পিতা মনে মনে উহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। 
মাত! গর্ভধারণেচ্ছায় গর্ভরসে নিবদ্ধ হইয়াঠিলেন £খং নানাপ্রকার 

শশ্য উত্পাদনেচ্ছায় পরস্পর বাক্যালাপ কণিয়।ছিলেন ।” 

মাত৷ অর্থাৎ ছ্যুলেক অভিলষ পুরণ সমর্থ পৃথিবার ভার বহনে 

নিযুক্ত ছিলেন। গর্ভভূত অর্থা জলসকল মেঘের মধ্যে ছিল। 

বস শব্দ করিল এবং তিনের যোগে বিশ্বরূপ গাভীকে দেখিল |(৯ খক্) 

এই খষির প্রায় সকল মন্ত্রগুলি হেয়ালিময়, ইহারা অত্যন্ত 
গভীর অর্থ বহন করে। ইহার। ঝথেদীয় যুগে আধ্যদিগের সর্ববতোমুখী 

জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দেয়। 

প্রথম মন্ত্রী হইতে দেখা যায় সূর্ধ্য হইতে ষে পৃথিবীর উদ্ভব 
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খষি তাহা জানিতেন, ছালোক ও পৃথিবীর মধ্যে যে আর এক তৃতীয় 
অন্তরীক্ষ লোক বর্তমান রহিয়াছে, এবং তথায় রেতঃরূপী জলবিন্দুর 

সি হয় ও তদ্দারা পৃথিবীর গর্ভ সঞ্চার হয় এই তত্বও তিমি অবগত 
ছিলেন। 

অষ্টম মন্ত্ে গাব! পৃথিবীর উল্লেখ__ইহারা উভয়েই খথেদের অতি 
প্রাচীন দেবতা । আমরা দেখিব অতি প্রাচীন কালে মানব জাতির 

প্রাথমিক অবস্থাতেই তাহার! ইহাদিগকে ছুই দেবতার আসন প্রদান 

করিয়াছিলেন । 

এই মন্ত্রে বল! হইয়াছে পৃথিবী বৃষ্টির জন্য ছ্যলোকস্থ আদিত্যকে 

কর্ম দ্বার| ভক্গনা করেন, তাহার ফলে পৃথিবীর গর্ভ সঞ্চার হয়। 
যে জলরাশি হুইতে পৃথিবী রসবতী হন তাহ! অন্তরীক্ষ প্রদেশে মেঘ 
শক্তির মধ্যে নিবদ্ধ আদিত্যের রেত্ঃস্থানীয় রশ্মিমালা। 

বস 'শব্দ করিল" ইহার তাণুপর্য, _বৃষি শব্ধ করিয়! প্রবাহিত 
হইল, এবং মেণ, বায়ু ও সূর্ধ্যরশ্মি এই তিনের যোগে গাভীরূপী 

পৃথিবী বিশ্বরূপী হইল, অর্বাৎ পৃথিবীগর্ভ হইতে স্থাবর জঙ্গমাস্সরক 

সর্বব প্রকার পদার্৫থ সকলের উতদ্তব হুইয়1 ইহার বক্ষ শশ্ত শ্মামলাচ্ছা্দিত 

হইল। 

পুরুষ সুক্তের ষোড়শ মন্ত্রে বল হইয়াছে যে দেবতার! যন্ন্ত দ্বার] 

যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, ইহাই সর্বব প্রথম ধন্নুষ্ঠ।ন । উপরে বর্ণিত 

দ্বিতীয় মন্ত্রে (অষ্টম খকে) যে কন্মের উল্লেখ আছে উহা এই 

ষক্ঞানুষ্ঠানরূপী কণ্ম্ম। 

এই সকল খক্নন্তত রচনার কালে আধ্যজাতি সভ্যতায় বিশে 

সম্ুক্লত ছিলেম। মানৰ জাতির প্রথম আবির্ভধকালের সঙ্গে 
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তুলনায় খক্মন্ত্র গুলি রচণ্ার কাল মাত্র কয়েক সহজ বগুসর১। 

ব্রিশ হাজার রসর পুর্বে বর্তমান ছিলেন এমন মানবের সন্ধান পাওয়া 

গিয়াছে এবং সেই সময়ের লোক যে শাপীরিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ে 
বর্তমান কালের মানব হইতে হীন ছিল না৷ নৃতত্ববিদগণ এরূপ মনে 
করেন ২। 

ধন্ম মানবের স্মভাবজাত বৃত্তি-_তাহার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে 

সঙ্গেই কন্মরূপী ধন্মের স্থষ্টি হইয়াছে। লিঙ্গ ও সর্পোপাসনার মুলতন্ব 

অবগত হইতে হইলে যতদুর সম্ভব প্রাথমিক মানবের (17710111৮56 

11020.) মনোবুন্তির সন্ধান লওয়া প্রয়োজন। এস্থলে আমরা তাহার 

প্রয়াস পাইব। 

পৃথিবীর নানাস্থানে বিভিন্ন সময়ের প্রস্তর নির্মিত ঘে সকল মন্ত্র 
পাতি আবিষ্কুত হইয়াছে তাহাদিগের নিন্াণ-কৌশল হইতে 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবদিগের সভ্যতার ক্রমবিকাশের আভাস 
পাওয়। যায়। 

এই সকল যন্ত্রপাতিকে প্রত্ুতন্ব শাস্্ 701701012) চারি 

শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে--ইয়লিথ, প্রাচীন পেলিওলিখ, অপেক্ষাকৃত 

আধুনিক পেশিন্তলিধ ও নিয়লিথ। হম্মধ্যে ইওলিথ ও প্রাচীন পেলিওলিখ 

গুলির নিন্মাণের সময় পর্যন্ত প্রকৃত মানবের আগমন হয় নাই। 

ইহাদিগের অধিকাংশ মানবের পুর্বববন্তী প্রীয়-মানব সদৃশ | 
নিয়েগডাথেল ও হিডেলবার্গের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হইতে বৈজ্ঞানিকগণ 

এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

(১) টব্দক ল।হত্যগুলির আগ্যন্তপীন্ প্রমাণ দৃষ্টে ৪৫** প,ব খ.ঃ অঃ ৪£তে 

৩০০০ পঃখ, পর্বস্ত ১৫** বৎসর খাক্ মগ্ত্রগুলি রচনার কাল__বর্তমানে 

পগ্ডিতদিগের এরূপ অতিমত। 

(১) এসবছে 'বৈদ্িক যুগে জাতিতেদ ও তাহার মুপতব' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 
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ফ্রান্স ও স্পেন দেশের কোন কোন স্থানের প্রস্তর গাত্রে, গিরি- 

গহবরে ও হাড়ের উপর নানারূপ চিত্রাঙ্কন দেখ! যায়। এ সকল ত্রিশ 
হাঁজার বসর কিন্া তাহ! অপেক্ষাও অধিক পুত্রাতন বলিয়া! নৃতত্ববিদ্গণ 
অন্থমান করেন । 
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ইহারা সকলেই প্রাচীন প্রস্তরযুগের শেষার্ধে (5 
79100110710 ) যুগে নিম্মিত হইয়াছে। বর্তমান কাল হইতে 
১৫১৬ হাজার বসর পূর্বে নূতন প্রস্তর ঘুগ আরম্ত হইয়াছে। 
ইতিমধ্যে মানব জাতি উন্নতির দিকে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া 
আসিয়াছে । তাহাদের নিগ্সিত যন্ত্রপাতিসকল মস্থণ ও 

কারুকার্য সমন্থিত হইয়াছে । প্রাচীন প্রস্তর যুগের লোকের জীবিকা 

ছিল বন্য পশু শিকার । তাহাদের রচিত যন্ত্রপাতিগুলির অধিকাংশই 

শিকার জীবনের উপযোগী ছিল। নূতন প্রস্তর যুগে তশ্ঠিন্ন নানারূপ 
অন্যবিধ উপায়ে জীবিক। নির্বাহের উপবোগী অন্ত্র ও যন্ত্রবাতি পাওয়। 

যায়। আফ্রিকার উত্তর, এশিয়ার পশ্চিম দক্ষিণ অংশে এমন সব 

যন্ত্রপ।তি আবিষ্ক ত হইরাঞে যাহ! হই তত্রত্য অবিবাসীর। কৃষিদ্বারা 

শঙ্তোৎপাদন করিতে শিখিয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়। যায়।১ ্ 
১ আস সব জা পপ শপপিতশি তত ৩৩ িপাপ্পাশাীস্পিসপাপসি লাল সপ পা প পাত পা পা ০ জপ খাপ পা পাপা, - পপ 

১ 91০৯1 ু” 1282 টা রাঃ 5101520 ০৮61 011৩ দ০711)51 1921715 

০1 076 ৬/০7]1 । 8111 015 ৪755 0755 1190 1112516150, 117 1)193)05 918৫ 

201121915 0065 180 1621110 00 09659  507250 ১৮ 11121050910) 2100. 

800111510011155610 13075 9/10519 0391) 009 01. 85 10,00099. ০. 

12056 12091015110 95 ৪0 00৩ 21501:0010 15৬61. 
সপ্ত 0৮ ৮6115, 



একাদশ পরিচ্ছেদ ১১৩ 

এই সকল অধিবাসীরা ক্রমশঃ কৃষিকাধ্যের উপযোগী উষ্ণপ্রধান দেশ- 

গুলিতে বিস্তৃত হইয়! পড়ে। কৃষিকাঁধ্যের উপযোগী পশুগুলিকেও তাহার! 
স্ববশে আনয়ন করতঃ গৃহপালিত পশুরূপে ব্যবহার করিতে থাকে। ক্রমে 
তাহাদিগের নিকট হইতে অপরাপর জাতিগুলি কৃষিকার্য্য প্রভৃতির 
কৌশল সকল শিক্ষা করিতে থাকে । দশহাজার পুঃ খুঃ অব্দে পৃথিবীর 
সমগ্র মানবজাতি নুতন প্রস্তরযুগ অবস্থায় উন্নত হয়। প্রাচীন প্রস্তর 

যুগেই মানবজাতির ছুইটি ভিন্ন শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা দিগের 
অস্থিকঙ্কাল যে সকল স্থানে প্রথম আবিষ্কৃত হয় সেই স্থানের নাম 
হইতে তাহাদিগকে ক্রেমাযাগনর্ড ও শ্রিমল্ডি বলা হয়। এই ছুই 
শাখার পরস্পরের সংমিশ্রণ হইতে পৃথিবীর নানাজাতীয় লোকের 
উদ্ভব হইয়াছে । তন্মধ্যে যাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ খ্রিমল্ডি রক্ত 

প্রবাহিত হইতেছে তাহারা আফ্রিকার নিগ্রো, ইলেমাইটও বুসম্যান, 
আসিয়ার নি্রোয়েড, অস্ট্রলয়েড। আগ্ামান দ্বীপবাসী ও টাসমেনিয় 
এই সকল শাখার অন্তর্গত। 

পৃথিবীবাসী অপরাপর সমুদয় জাতি ক্রোম্যাগনার্ড শাখার মধ্যে 
পড়ে । তাহাদের মধ্যে ৩ট। প্রধান ধারা, যথা £-- 

(১) ভারতীয় আধ্য, ইরাণীয়, মিড, আর্মেনীয়ান, গ্রীক, ইটালিয়, 

কেন্ট, আইরিস, টিউটন, স্কাণ্ডেনেভিয়ান্ কেন্ট-আইবেরিয়ান ও 

শ্লেভনিয়ান্ 
(২) বার্বার জাতি, মিশর জাতি, স্থুমের, দ্রবিড়, মালানসিয়, 

পলিনেসিও, ইশু,নেসিও, নিউজিলেণু বাসী মাওরি 

(৩) সিদিয়ান্ মোগল, তুর্কি, হুন, লেপ, ইস্থনিয়ান্ এস্স্কুইমে] 
উত্তর চীন, চীন, গুর্খা, জাপান, বন্মা সিয়াম, পেরু, মেস্কিকো ও 

এমেরিকান্ ইগ্ডয়ান । 
এই সকল বিভিন্ন জাতির কোনটাই অবিমিশ্র জাতি নছে॥ 
১৫ (ক) 



১১৪ শৈবধম্ম বা রুদ্র শিবোপাসন। 

বিভিন্ন স্থানে গিয়া বিভিন্ন আবেইউনের মধো তাহাদের জাতিগত 

বৈষম্যের উদভব হইয়াছে । না, 3. ড/০119 ঠিক বলিয়াছেন, 
$/০ 119৮০ 60 15179111101 01120 11101011211 179055 ০211] 21] 

11091091750. 01521958110 6110 0759 561931866, 11111151০20 
121111106 2,5 0101705 ৫০. 

প্রাচীন প্রস্তর যুগ হইতেই পরস্পরের সঙ্গে এইরূপ যৌনসংঅ্বব 
'্যটিয়াছে। এই সংমিশ্রণ শারীরিক আকার বৈলক্ষণ্যের এক প্রধান 

কারণ। ভূতন্ববিদগণ মনে করেন প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময় 
পর্যন্তও বর্তমান ভূমধ্যসাগরের সৃষ্টি হয় নাই। জিক্রালটার প্রণালী 
ছিল না, স্পেইন ও আফ্রিচার মধো ইহা সংযোজক ছিল। বর্তমান 

কাম্পিয়ান হুদ, কৃষ্ণসাগর ও ইহাদের অস্থর্বনন্তী স্থান সকল ব্যাপিয়৷ 

তথায় এক মধ্য-আসিয়া ভূমধ্যসাগর বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে 

বাহ! ভুমধ্য সাগর, তাহা সে সময় যুরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী 

অপেক্ষকৃত নিম্ন সমতল এবং অতিশর উর্বর এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা 

প্রদেশ সদৃশ ছিল। প্রাচীন প্রস্তর যুগের কোন সময় জিব্রালটার 
ংযোজক কর্তন পুর্বিক তাহা দিয়! আটলপ্টিক মহাসাগরের জল 

প্রবেশ লাভ করিয়। ভুমধ্যসাগরের স্থপ্টি হইয়াছে । ভূগর্ভের কোন 
বিপপ্যয় বশতঃ মধ্য-আসিয়ার ভূমধ্যসাগর উপরের দিকে উত্খিত 

হইয়া স্থানে স্থানে মরুভুমি, কৃষ্ণসাগর, কাম্পিয়ান হুদ প্রভৃতি সৃষ্টি 
করিয়াছে। আসিয়ার সর্বেবান্তর পূর্ব অংশে অবস্থিত ব্যারিং- 
প্রণালীও তখন সংযোজক ছিল | তাহার উপর দিয়া আসিয়া হইতে 

উত্তর আমেরিকায়ও কোন কোন মানবশাখা প্রবেশ লাভ 

করিয়াছিল। এই সকল ভৌগলিক পরিবর্তন ষে কখন ঘটিয়াছিল 

তাহা সঠিক বলা যায় ন|। ভূতত্ববিদগণ মনে করেন যে অনুমান 
দশ হাজার খ্রীষ্ট পূর্বব হইতে পৃথিবী-বক্ষ বর্তমান আকার ধারণ 
করিয়াছে। 
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বর্তমানে মধ্য এসিয়ায় যে সকল মরুভূমি ও আবাদের অনুপযোগী 

'বস্তীর্ণ অনুর্ববর ভ,মিখণ্ড সকল (96510199) দেখ। যায়, এক কালে 
ইহারা লোকের বসবাসের উপযোগী উর্বর ক্ষেত্র ছিল। পশ্চিম 

দিকে ইয়ুরোপস্থ রুশিয়! হইতে আরম্ভ করিয়৷ পুর্বব দিকে মধ্য আসিয়া 
ব্যাপিয়া সমস্ত দেশই আরও উর্বর ছিল।১ | 

ভঁমধ্য সাগরের উপকুলস্থ ভূমি নাতিশীতোষ্, অরণ্যভূমি সদৃশ 
ছিল। পূর্বব উপকূল হুইতে আরন্ত করিয়া সমগ্র আসিয়ার দক্ষিণান্ধ 
অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও আর্র ছিল। দেখা যায় নুতন প্রস্তর যুগের 
প্রবর্তনের পর পৃথিবী বক্ষ ইহার বর্তমান আকার ধারণ করিবার সঙ্গে 
সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব উপকুল প্রদেশ হইতে 

পূর্ব দিকে আসিয়ার আদ্র ও উষ্ণ স্থান গুলি ঈষত কট! বা পিজল- 
বর্ণ এক মানবজাতির অধিষ্ঠান ভূমিতে পরিণত হয়। ভুমধ্য সাগরের 
চারিদিকের বর্তমান জাতি সকল, দক্ষিণ ও পূর্ব আমিয়ার অধিকাংশ 

জাতি, বার্বার ও মিসর জাতি, ভারতবর্ষের দ্র।বিড় জাতি, মাওরি, গন্দ, 

কোল, সাওতাল, খাসিয়। প্রভৃতি জাতি, পলিনেসিও ও নিউজিলেগ্ের 
মাওরি জাতি, ইহারা সকলেই ভুমধ্যসাগরের উপকুলবাসী সেই 

১45৮1১00010,090 3.0 0116 00011511501 10100 ৮0110 5405 ৬তাু 
51110117111) 11556110121] 08101610009 11011 91 10100 ৮0110 (০0-99-0125 
[১101১21)16 010710 199 01120 01110, 0110 [70511১91100] 201055 1715 
১(12115 01 001015101, 016 1১1001001771162]) ৮৪116) 1780 19001 ৫2001 
171001) 2170. 0170 0110 1১100010170110017) 575 2. 508. 10110571106 
11017018010 52070 00250111005 25 11 00905 110৮, 1100 (751১1917502 ৬/25 
1)0091919 501]] [নি 10016 0১010185150 11191) 1015 21. 1010565181 2100 
11720 1256 19861) 00100172010105 1101) 0190 13180 902. 10 6116 18070 
9 01) 09201025813 17801111071105, 41১00001115 6617021 42512779525 
17105 01181 216 120%/ 516121965 2170 0050105 $/০1০ 16101102110 1021010- 
21015, 061019119 2 525 2. 17701516]7 2100. 70076 101010 0110. 
25187019627 [05519 7925 10001) 27)076 2 12110 01 55/2071) 2100 120৩ 
€1)21) 86115 200৮৮, 



১১৬ শৈবধন্ম-বা রুদ্র শিবোপাসন 

প্রাচীন জাতি নকল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।১ 

মানব জাতির যে সকল শাখা আর্ধা শাখা নামে পরিচিত তাহা, এবং 

মঙ্গলিয়ানরাও মূলে এই একই ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ জাতি হইতে উৎপন্ন 
হইলেও তাহাদের বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হইয়াছে অপর স্থানে। ড/৩]১ বলেন 
“7 (109 1016505 01 030171191 2170 1 01010]1) 10110102 2, 11016 
11000 ৮211010 01 12)01] চ%10]) 19106 6905 %$25 19900171116 
015011121715191)10, 10121001106 01 [010 116 1091] 17855 0 
10105115151) [9১601316, 9. ৮৪110100 ড+1)101) 1018100 [9601916 1001 
51১691. 0195 1]10 ₹০0/010 7806. 11) 0108 170016 01961 15101) 
01 070)-7950601 4519, 85 21000€] ৫160161001901011 01 
01815 1010%/1)151) 1)0111)917100 1) 0106 011600101) 0 ৪. (91) 
5৮101) 101016 01১110012 005, 1161) 01100]. 1901)65, ৪. 01104151) 
51011) 2110 ৮610 5117512101)1801 1911 070 ১101780119717 
[১601১1, 

ড্/০]5 এরএই উক্তি সম্পূর্ণরূপে সমথনীয় ন। হইতে পারে, কিন্তু নডিক 

আর্ধ্যও মঙ্গলীয় শাখা আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ের বহিতূ ক্ত। 
উপরে ভূমধ্যসাগরের পূর্বব উপকূল প্রদেশ হইতে পশ্চিম 

আলিয়ার ম্ধ্য দিয়া পূর্বদিকে বিস্তৃত এক নাতিশীতোঞ্চ ও 
আর্রর নাতিপ্রশস্থ ভমিখণ্ডের (৮০৮) উল্লেখ করা হইয়াছে, 

১..7১০1055 1170 20110) (01101301806 10610)100£ 0815 191101 
৮৮111101210 1900101 ৮৮০০4 ৮/০0114, 81)0 21077 0180 002505 
800001000, 010 19105৮17151) 1১০০১1650১1 1110 1)01001001710 01100016 
(176 21)0050015 01 (1)0 1১811 01 0110 11৮1170 11)1)2101121815 01 0110 
185605601191)091) ৮৮০01, 01 110 13011)015, 0110 [15019012175 2114 ০1 
01801) 01 0180 1১01১121101 01 ১০৮10121101 15251611) 4519.101015 2621 
1806 1020 01 00১18১০ 2 11011101১62 01 591800105. 0106 10001012101 
181600101787)021) 01 0211 91100 1800 01 0186 4৯119210110 2110 1১160০- 
66172196981) 00950, 0186 £261716110 [১201১165 41810) 171010106. 1109 
১০১55 2100 00019172775, 003 1018510191)5, 006 051106179501316 01 
17012, 2. 00011010106 01 চ:85 1110191) 1১601916, 10910 1১019186512) 
22063, 910. 01) 15102115 216 211] 01515801)5 01 ৮9180779 9110 ০1 01815 

, 681 00980) 01855 01 1)0112)910105, 
রি | | -ক, (৮৮ ৮6115 
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তাহা আসিয়ার পূর্ব অংশ চীন পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। ভূমধ্যসাগরের 
উপকূল বাসী হীষ্ পিঙ্গলাভ জাতির দ্রাবিড় শাখার ন্যায় কোন 

শাখ। চীন দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বর্তমান কালে চীনের 

অধিবাসীরা সেই প্রাচীন মেডিটারেনীয়ান্ জাতির সহিত মোগল, তুকী, 
প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণ হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। চীনের অধিবাসীরা 

তাতার মিসর স্থমেরিয় দ্রাবিড় প্রভৃতির ন্যায় একই ভাবাপন্ন ছিল। 
এই সকল সংস্কতিকে 16119160716 ০0110176 নাম দেওয়া হইয়াছে। 

নুতন প্রস্তর যুগের আরমন্তে ইহাদের কোন শাখা বেরিং সংযোৌজক 
পথে আমেরিকায় প্রবেশ করে। ভ্রমে তাহার! দক্ষিণ আমেরিক। পর্যন্ত 

বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে । তাহাদিগের অধিকাংশই যাযাবর অবস্থার উপর 
উঠিতে পারে নাই। কেবল মাত্র মেক্সিকো, যুকেটন ও পেরুতে 

অনুকূল আবেষ্টন বশতঃ তাহারা স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করিতে 
সমর্থ হয়। ইহারাও সেই হেলিওলিখিক কুণ্ি ভাবাপন্ন ছিল। 

আধ্যদিগের . ভারতবর্ষে আগমনের বনুকাল পুর্বেই ঈষতপিংগলাভ 
মেডিটারেণিয়ন জাতির বিভিন্ন শাখা ভ মধ্য স'গরের উপকূল হইতে 
আরম্ভ করিয়া চীন পর্য্যন্ত সমগ্র আসিয়া! মহাদেশের মধ্য প্রদেশ 

ব্যাপিয়৷ বিস্তৃত হুইয়াছিল। ইহাঁদিগের মধ্যে প্ুরোহিতদিগের বিশেষ 
প্রীধান্য ছিল। 1791] 0832) মনে করেন, যতদুর জানিতে পার 
যায় ইউপ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশের অধিবাসী 
স্থমেরিয়ন বা কেডয়ানরা সমগ্র মানবজাতির সভ্যতার অগ্রদূত। 
স্থমেরিয়দিগের মধ্যে দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ বা পুরোহিতের স্বান সকলের 

উপরে ছিল। মিশর জাতির মধ্যেও পুরোহিতের প্রাধান্য ছিল, 

কেরোয়াকে সাধারণ লোক দেশের প্রধান দেবতার প্রতিনিধি 
রূপে সম্মান করিত। প্রাচীন চীনদিগের মধ্যেও এই একই প্রথা 
ছিল। এই কৃণ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দেবতাদিগের নিফট নরবলি 

১৫ (খ) 



১১৮ শৈবধন্মন বা রুদ্র শিবোপাসন! 

প্রদান১। সর্পোপাসনাও অপর এক বৈশিষ্ট্য । 

চীনের প্রাচীন কুষ্টিতে সর্প (ড্রেগণ) কি স্থান অধিকার করিয়াছিল 

বিং লিখিত নিন্ধোদ্ধ ত অংশ হইতে তাহা বুঝা যায়। 
+”[1)0 10795019 19০000023 2 ৮৮111 76001060 (0 016 5172 

012 5111. 5/01170, 075%01161) 011] 10 0115 0106 590 01 1776201% 
8150 1721101). 10 0651155 (0 17001) 2100 16 11565 01001] 11 
27017050100 010005, 00 5117], 2170 10065061005 01001) 
1810001) 19210%/ 01)0 10017100811) 01 006 492]১. 

“4110 50 1101] 2. 591711901 01 51311100791 190] 20] 
ড/1)0]0 180 $607005 210 1)10001), 016 1)775010 1960011165 & 
817)1)01 01 0100 10101021 5017] 11) 105 0151106 901160165, 
011101)1190 2101. 01) 51১19] £0505 01 (51105, 139551106 0৬6] 
181115 2100. 517020015, 116901106 11) 0100 217, 2170 5027]10 

10101010891) (10101610050 10017101211), 1307717501106 01১01) 116 
£9810$ 01 0106 170901), 2110. 01160171106 0100 1১71800 01 (০0৫7, 

1021) 170 
17210517660 197 09721017761 1১178, 

চীনদেশের ডেগণ পুজা সর্পোপাসনারই নামান্তর । শস্যের বীজ বপন 
সময় দেবতার প্রসন্নতা লাভেব জন্য নরবলির ব্যবস্থা ছিল । আমেরিকায় 

মেক্সিকোতে এট সময় বলি প্রদত্ত মানুষের রক্তের স্রোত প্রবাহিত 

১ ৭755 (75110160110 কুষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় চ'ন জাতি) 1190 

1116 1717৫ 2110 9111716712, 0100 ঠ01)012] 012150101190105 01 101)90 001- 
€8170 2110 010 00100010 011১01) (617109105 11) %/11101) 1১110502100 13165 
1511705010100 (110 509510110] 1১1090 570111105. 

নু, 0৮৮ 5৮০115 

ইছ! বর্তমানকাঁল হইতে অনুমান ৭**০ বৎসর পুবেককার কথা-__ 
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একাদশ পরিচ্ছেদ ১১৯ 

হইত। মিসরীয়, স্বমেরীয় এবং দ্রবিড় ও প্রাচীন চীনের কি, বিভিন্ন 

শাখায় বিভক্ত একই প্রধান ঈষৎপিলগলাভ বর্ণ বিশিষ্ট জাতির 

কৃষ্টি ছিল। চীনের উত্তরে হন, মোগল, তুকী ও ভাতার এই কয় 
শাখার লোকের বসতি ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগেই এই সকল 
জাতির কৃষ্টির সঙ্গে চীনের এ প্রাচীন “হেলিও লিখিক” কৃণ্টির অল্লাধিক 

সংমিশ্রণ ঘটে । দেখা যায় চীনে নরবলি প্রথা! পরিবর্তিত হইয়া ইহার 

স্থলে অপরারর পশুবধের প্রথা প্রবর্তিত হয়, কিন্কু সর্প বাড্রেগণ পুজ! 
ক্রমশঃই অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে১। 

খণ্েদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সুক্তে যে যজ্ঞের উল্লেখ আছে, যাহ! 

হইতে এই জগৎ প্রপঞ্চের উদ্ভব হইয়াছে এবং যাহাকে প্রথম 
ধন্মানুষ্ঠান বলা হইয়াছে, ইহাতে যজ্ঞ নরবলির ইঙ্গিত রহিয়াছে সত্য, 
কিন্তু বেদমন্ত্রগুলি রচনার হাজার হাজার বুসর পূর্ব হইতেই মিশর ও 
সমগ্র আসিয়া মহাদেশের পশ্চিমে আসিয়ামাইনর হইতে স্থাদুর পূর্বে 

চীন দেশ পর্য্যন্ত শস্য বপন ও কর্ন কালে মেডিটারেনিয়ান ঈষৎ 
পিজলাভ মানব শাখার মধো নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। যতদুর 
জান! গিয়াছে মিশরে নীল নদীর তীরবন্তী প্রদেশ এবং মেসোপটেমিয়ার 
দক্ষিণাংশ ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী দুয়াবে গ্রী্টীয় 
শতাব্দীর অনুমান ৭০০০ বগুসর পুর্বে এই জাতির ঢুইটা ভিন্ন শাখা 

কতৃক বৃহৎ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। উভয় শাখাতেই নরবলি প্রথ৷ 

প্রচলিত ছিল দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগই চীনের ম্যায় তাহাদের 

(1) 41015 00116 790551010 01080 01706811105 01৮11178010 9£ 
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১২০ শৈবধন্্ম বা রুদ্র শিবোপাসন। 

মধ্যেও এই প্রথা দূর হইয়৷ তাহার স্থানে পশুবধ ও আটা নির্মিত 

নরমূর্তি বধের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। 
4চ২6116101) 1116 6৮617017116 6156 1090. 01806150186 57621 

76171861110. 171017091) 5201006 1790. 10115 511)08 015- 
2191১69160 ; 2101111915 01 101690. 09170177165 1790. 19661) $01)5- 
[10060 101 01)0 ড100117)1, ০115 

এই জাতির প্রত্যেক শাখার কৃণ্টিকে 'হেলিওলিধিক কল্চার” বল! 
হয়। হেলিও অর্থ সূর্য, লিথ অর্থ প্রস্তর । ইহার! সূর্য্যোপাসক 

ছিল এবং নৃতন প্রস্তর যুগে বর্তমান ছিল। মানব জাতির ইতিহাসে 

এই জাতির মধ্যেই সভ্যতার সর্বব প্রথম নিদর্শন পাওয়। ঘায়। আধ্য- 
দিগের ভারতবর্ষে আগমনের বহু সহজতর বৎসর পুর্বেব মিশর হইতে 
আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্যআসিয়ার পশ্চিম হইতে পুর্ব দ্রিকে চীন 

পর্য্যন্ত তাহাদের এই সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারত্তবর্পের দ্রবিড় 
জাতি তাহাঁদেরই এক শাখ।। 

লিজোপাসনাও ইহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এবং 

ইহাদের পরবর্তী কালের সেমের্টিক জাতি এমন কি গ্রীক ও অপরাপর 
অনেক জাতির মধ্যে ইহ! প্রবেশ লাভ কপিয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ 

নরবলি প্রথা ও লিঙ্োপাসনা মানব জাতির প্রাচীনতম ধন্মানুষ্ঠান। 
ইহাদের প্রথম প্রবর্তনের কাল নির্ণয় কর! সম্ভবপর না হইলেও ভূমধ্য 
সাগরের উপকূল প্রদেশই ইহাদের জন্ম স্থান এরূপ মনে করিবার 

কারণ আছে। লিঙ্গোপাসনারও প্রথম প্রবর্তক এই 11191111710 
কৃণ্তি সম্পন্ন জাতি । মিশর দেশের প্রাচীন বিবরণ হইতে জান] যায় 

লিঙ্গ পৃ! তাহদের প্রাচীনতম ধর্ম্মনুষ্ঠান ছিল-_ 
+400106 62111650 7600105 0£ 006 ££91১01089 1591 00 
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একাদশ পরিচ্ছেদ ১২১ 

[71181110 57015150192 03617 010950 11150100101). 

এসিয়। মাইনরের অন্তর্গত প্রাচীন বেবিলনিয়নদের সময় এক প্রথা 
ছিল যাহাতে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের দেবমন্দিরের দ্বারে পুরুষের সন্গ- 
কামনায় প্রতীক্ষা করিতে হইত ; ইহা! হইতে যে অর্থোপার্জন হইত তাহা 
দেবসেবায় লাগিত। এইরূপ ব্যবহার তাহার পক্ষে অবশ) পালনীয় 
ধর্মকন্মা রূপে গণ্য হুইত। এই জন্য দেবমন্দিরপ্রা্ণ অনেক 

সময় এইরূপ পরপুরুষ-সঙ্গম-প্রাথিনী স্ত্রীলোকে পূর্ণ থাকিত। তাহা- 
দিগের মধ্যে স্থন্দরী যুবতীদিগের মনোভিলাষ পুরণে হয়ত বিশেষ 
বেগ পাইতে হইত না। অনেক দুর্ভাগিনীকে বসরের পর বগুসর এই 
রূপে অবস্থান করিতে হইত।১ ইহার] “বেল” দেবতার উপাসক ছিল। 

বেল সূর্য্েরই নাম। (8621) 
দক্ষিণ ভারতের দেবালয়গুলিতে যে দেবদাসী প্রথা প্রচলিত 

আছে, তাহা দ্রবিড়দিগের প্রবর্তিত সেই প্রাচীন প্রথা । হেলিওলিখিক 
কৃণ্টিবিশিষ্ট এই জাতির লিঙ্গোপাসন! ক্রমে প্রাচীন গ্রীক ও 

রোমানদিগের মধ্যে বিস্তৃত হুইয়াছিল। গ্রীকর্দিগের ডাইওনিসাস 
(10109115115 ) উত্সবের সময় যে মিছিল বাহির হুইত তাহাতে 

মিছিলের পুরোভাগে মস্তকোপরি লিঙ্গের চিহ্ন বহন করিয়া লওয় 

হইত | এতদ্ুপলক্ষে যে ভোজের ব্যবস্থা ছিল, তাহার নাম ছিল 

লিঙ্গোৎসব ভোজ ( মদনোগত্সব ) (2170]10 16581)1 এই ফেলিক 

ফিষ্টের নাম 09£905 কোমাস্। এই কোমাস্ ভোজের সময় আমাদের 
দেশের হোলি উৎসবের সঙ্গীতগুলির ন্যায় রসমিশ্রিত সঙ্গীত গীত 

লগ যাহা) ১501 ভাজ 17015 10 সন5 006 5012] 1012008 
081 01 6৮01 17500 00 512170. 20 01)0 1011১105865, 9170 £1৮6 18617 
$৫]1 00 2177 517917567 চ150 25100, 2100. 0101) 0 001১0511018 0)6 
31167 01 0156 2000655 11) 0917101105 01 1001 11019 1)1051110111010- 

“16 52050 19001170025 01101) 010%/060. %%101) 02018 01221 
17) 00 7১6 20005060, 50176 01 01000) 1990 10 211 10] 96213. 

ঢা22০7-091007 3০8818, 

১৬ 
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হইত। গ্রীক ভাষায় এই সঙ্গীতের নাম 04199 ; এই উভয়ের যোগে 

কমেডি € 0০12615 ) নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে১ । ফলতঃ এই 
ডাইওনিসাম উৎসব অবলম্বন করিয়াই ইস্কাইলিস, সোফরিস্ ও 

ইউরিপিডিসের কৃত গ্রীক 'ভাষায় নাটক রচন1। ডাইওনিসা'স, স্বরূপে 
্রাক্ষালত| বিশেষ। পৃথিবীর শর কালে মৃত্যু ও বসন্তোদয়ে পুনজীবন- 
লাভের ন্যায় এই লভারও মৃত্যুর পর পুনরাবি9ভ্ভাব কালে যে 
আনন্দোৎসব হুইত তাহা হইতে এঁ দেশের নাটকের স্থষ্টি।২ গ্রীক 

(॥) “0800 01 (1810 00101110119 (10101550155 £6956 00117116170- 
19160 1১ 1১189111201) 01900 01 1315 09018 2170. 165017600101)) 
0911) [10 01)62016 01 10101795015, 2100. 211 (106 6101165 01 £501))16১, 
90191700105 9100. 10011121005, 11656 1১1205 5010 13211 01 0106 51015101109 
01 10101155115, 2110 170 10 0691 101) 2 1011010703 501191600, 4১170. 

00101600 091)0 0010 01 1100 5011) 10501%21 51065) 12110 0)- 
01715 ৮0160811160 80 0170 11050 01 (116 10101105191) 1):090055101)5, 
270 17011) (1015 17/101180 167১1, 081100. 05010015, 000606]1 %%10]) 1110 
5০30121 1)0110100] 2110 50116 (00105) 01170 ৮+6110 ৮৮10 10 0217৫ 
০01100, 

12171510115 01 1১1)11050121)0 199 ড/111 10121) 

২ আয!দের দেশের “হালি উৎসবও ঠিক ইহারই অনুরূপ । সুদীর্ঘ 
ছিম খতুর অবসান বসম্তক!লে পৃথিবীর পুনপ্রাবন উপলক্ষ করিয়া এক 
অ।নন্দোৎসব হইত। ইহাতে বতমান রামশীলার ন্যায় ছুই পক্ষে এক 

যুদ্ধের অভিনয় হুইত। এক পঞ্ষের পোকের কাল মুখোস ও অপর পঙ্গের 
হুরিতবর্ণাভ রক্তবর্ণ মুখোস থাকিত। এই ছুই পক্ষ শীত ও বসন্ত খতুর প্রতীক 

ভিল। হছাতে কৃষ্টবর্ণ মুখোন পরিহিত শীতখ্খতুর প্রতীকরূপী পক্ষের 
নিধন সাধিত হইত। ইহাই গীতবসনধারী কৃষ্ণ বলরাম কর্তৃক কংস ও 

তাহার পক্ষীয় লোকদিগের নিধনের অভিনয়। হোল উৎসব ইঞারই 
পরিপতি। লক্ষ্যের বিষয় যে ব্রজ্ধামে 'আতিরদিগের মধ্যে এই উৎসবের 

প্রাধান্ত ; আভিরের! অনাধ্য জাতি, ইহার! আলির়। মাইনর হইতে দ্বিতীয় থু: 

জন্দের শেষ কিংব! তৃতীয় থুঃ অবের প্রথম ঙাগে এদেশে আগমন করে । 
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দিগের সায় প্রাচীন রোমানদিগের মধ্যেও লিঙগপুক্তা প্রধেশ লাভ 
করে। রোমাঁনরা এদেশের লিঙ্গাইতদিগের ন্যায় মাহুলির মধ্যে 
লিঙ্গ ধারণ করিত। তাহ! হইলে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইবে এরূপ 
ংস্কার ছিল। লিবারেলিয়া (11১18119) বেকানেলিয়া (016 09০018- 

8:12119) ভোজ এই লিঙ্গ পুজাৰ আনুসঙ্গিক মহোৎসব ছিল। প্রজা- 
সৃষ্টির যে দৈব রহস্য তাহার উদ্দেশ্যে এই সকল উত্সব অনুষ্ঠান ছিল। 

হায়রপলিসে (7.91:51019) একফ্রোডাইটের (47117069) 

মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ দুই লিঙ্গ স্তস্ত আছে (৮10৩ 
[317070107996019, 737191117102, 1167 [2116101) )। এফ্রোডাইট 

(4170015) দেবীর প্রস্তর মৃত্তি নিন্্মাণে ও চিত্রপটে তাহার চিত্রান্কনে 
ভাস্কর বিদ্া ও চিত্রবিগ্ভার চরম উতকর্ষের পরিচয় পাওয়া ধায় । এই 

4১701070010 কে ? গ্রীকরা প্রাটীন বেবিলনীয়ানদিগের শস্যদেবত। 
ইফ্টার (15170) কে এই নামে পরিবর্তিত করিয়াছে । তিনিই 

সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্তি স্বর্গের দেবতা ভিনাস ( ৬1115 )। 

বেবিলনে বসম্তকালের আগমন উপলক্ষে এই দেবতার উদ্দেশ্যে 
আনন্দোৎমব হইত। শ্রীষ্টধন্দের ইফ্টার (125) উতসবও 

বেবিলনের এই ইস্টার (7517) দেবীর আনন্দোতসব হইতে গৃহীত 
হইয়াছে । মিসর দেশের প্রধান দেবতার নাম ছিল ওসিরিস (05175); 

ফেরুয়া তীছারই প্রতিনিধিরূপে দেবার ন্টায় পুজিত হইতেন। 

অসিরিস্ সুর্ধোরই অবস্থাবিশেষ, এবং তিনি প্রধানতঃ শস্যবপন কালে 

নরবলি সহকারে শস্যদেবতারূপে পুজিত হইতেন। তাহার পুনঃপুনঃ 

জন্ম ও মৃত্যু কল্পিত হইত। অস্তগামী সূর্ধ্য ও পক্ষবিশিষ্ট ভ্রমর 
তাহার প্রতীক ছিল। অস্তগামী সূর্য্য যেমন পুনরায় উদিত হয়, ভ্রমর 

যেমন ডিচ্বুলিকে প্রোথিত করিয়া মৃত্যুকে আলিজন করে, কিন্তু 
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পুনরায় ডিন্বের সহযোগিতীয় বাঁচিয়া উঠে, ওদিরিস দেবতাও তত্রপ 
জীবন মৃত্যুর পুনঃপুনঃ অভিনয় দারা নিজের অমরত্ব ঘোষণা! করেন। 

“40001761019 871019015 5125 016 97109 51060. 50818- 
06105 1066016 %/1)101) 1001165 15 6885 0০ 1156 28817) 2100 
2150 01)5 601156120 501) 18101) 5603 (0 1156, ০1), 

অবশেষে এই ওসিরিস দেবতা “এপিস্” (4015) নামে এক পবিত্র 
ধাড়রূপে কল্পিত ঘছন। এই ধাঁডই মহাদেবের বৃষ। 

ইসিস্ (1515) দেবী অসিরিসের পত্রী, অসিরিস্ যখন এপিস্ আখ্যা 

প্রাপ্ত হইলেন সঙ্গে সঙ্গে ইসিস্ও হথর ( 70761) গাঁভীরূগী দেবতা 

ক্ষীণ চন্দ্র ( ০:9509100 10000 ) রূপে কল্লিতা হইলেন । ওসিরিসের 

মৃত্যু হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইসিসের গর্ভে হোরুস নামে পুত্র জম্মে। এই 

পুত্র অচিরে ওসিরিসের স্থান অধিকার করে । ইসিস দেবী শিশুপুত্র 

হোরুসকে বক্ষে ধারণ করিয়া ক্ষীণ চক্দ্রোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন 

তাহার এরূপ প্রতিমুণ্তি মন্দিরে পৃঞ্জিত হইত। 
ওপিরিসের পুনঃপুনঃ মৃত্যু ও জীবনলাভ হইতে তত্রত্য অধিবাসী- 

দের মধ্যে মানবের অমরত্বের ভ্ভান জন্মে 2-- 

095৮05 ড125 16137561006 255 119026017 0/11)5 ৪170 
[15115 96911) ; 16 7/25 1001 011) 10150 5660. 2100 0176 1)91031, 
001 81509 1)% 2. 1190121 63061157101) 01 0107861/0 0106 1062105 
01107117271) 1111110102110, ০115. 

এই ভান হইতেই মিসরের ম্বৃত দেহগুলিকে এরূপ সযত্ে রক্ষা 

করার ব্যবস্থ।। তাহাদের দেবত। ওসিরিসের ম্যায় এক সময় তাহারাও 

পুনর্ববার জীবিত হুইয়৷ এই দেহেই প্রত্যাগমন করিবে ইহা তাহাদের 
বিশ্বাস ছিল। 

আর্ধাজাতির এক শাখা অনুমান ১০০০ খুঃ পুর্বে গ্রীসে আগমন 
করে। তাহার বহু সুত্র বতুসর পূর্বে প্রাচীন মিসরের হেলিওলিখিক 



একাদশ পরিচ্ছেদ ১২৫. 

কষ্টির এক শাখা ফ্রিজিয়ানর! ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে, গ্রীস ও আসিয়া 
মাইনরের স্থানে স্থানে প্রবেশ লাভ করে। ক্রাট হ্বীপে 
নোসস্ (0295509) নামক স্থানে ৪০০০ খু পুঃ এক সমৃদ্ধ রাজ 

স্থাপিত হইয়াছিল। আসিয়া মাইনরের প্রসিদ্ধ টয় (7:1০) এবং 

মাইসিনি (11562) নগরী তাহাদেরই স্থাপিত। মিসর ও নোসস্ 
এতছুভয়ের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ছিল। মিসরের রাজার ফেরুয়৷ উপাধির 
স্যায় নোসসের রাজার উপাধি মাইনস (0[1109) ছিল। ক্রীটের অধিবাসী 
ডিডেলাস (951515) এবং তাহার পুত্র আইকেরাম (10:119) 
সেই প্রাচীন যুগে প্রথম উড়ে! জাহাজ নির্মাণের প্রয়াস পায়। বিমান 
পথে মন্ত্র বকল হইয়। আইকেরাসের মৃত্যু ঘটে । 

মিসরের গ্যায় এই দেশের লোকেরাও দেবীমুন্তির উপাসক ছিল। 
ওসিরিসের সঙ্গে আইসিসের বিবাহের ন্যায় এখানকার দেবীদেরও 

পুরুষ দেবতার সঙ্গে বিবাহ কল্লিত হইত। অসিরিস দেবতার ষাড়ের 

হ্যায় ইহাদেরও কোন না! কোন পশু দেবতারূপে কল্পিত হইত। 

সূর্ধ্য-অথবা কোন নক্ষত্র অথব| সর্পের প্রতিকৃতি অলঙ্কাররূপে এই 
সব দেবতার প্রতীকরূপে নিন্মিত হইত । 

গ্রীকর! মিসরে তাহাদের আধিপত্য স্য।পন করার সঙ্গে সঙ্গে 

আলেকজেক্দ্রিয়া সহর তত্কালীন সন্ত জগতের কেন্দ্র রূপে পরিগণিত 

হয়; কিন্ত্ব ইহা! বিশেষ কৌতুহলের বিষয়, মিসপের প্রাচান দেবতারা 

সামান্য পরিবর্তন লাভ করিয়। গ্রীক্দিগের প্রধান দেবত| রূপে গৃহীত 
হইয়াছিল। প্রথম টলেমি ফেরুয়।র স্থান অধিকার করিয়। সিরাপিয়াম 
(561579811) মন্দির স্থাপন করেন এবং তথায় সিরাপিস্, ইসিস্ ও 

হোরাস তিন দেবতার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠ। করেন। মিসরের ওসিরিস- 
এপি দেবতার নামকরণ কর! হয় সিরাপিস্। ইহার। তিন 



১২৬ শৈবধর্্ম বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

স্বতন্ত্র মুত্ি, একই প্রধান দেবতার ত্রিবিধ অবস্থ। জ্ঞাপন করে 
ইহ! প্রাচীন মিসরের আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যে বিশ্বাস তাহারই জয় 
সুচনা করে। দেখা যায় উত্তরকালে রোম কর্তৃক মিসর অধিকৃত 
হইলে রোমানরাও এই সকল দেবতাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
গ্রীকদিগের জিয়ুস (2503) এবং রোমানদের জুপিটার সিরাপিসেরই 

নামান্তর । বিদেশীয়দিগের কঠোর শাসনাধীনে একদিকে জীবনটা 
যতই নিরাশার অন্ধকারে সমাচ্ছার্দিত হইতে লাগিল, ইহার ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ অনন্ত জীবনেও কোন ন| কোন সময়ে শুভদিন আসিবে এই 
বিশ্বাস জনসাধারণের অন্তরে দৃঢ়মূল হইতে লাগিল। সিরাপিস 

আত্মার পরিত্রাত। দেবতার (5৫৮1017) স্যানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 

মৃত্যুর পরও তিনিই রক্ষ। করিবেন লোকের মনে এরূপ বিশ্বাসও স্হান 
লাভ করিতে লাগিল। ইসিস্ন্বর্গের রাণী হইলেন। স্থানে স্থানে 
তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং তথায় শিশুসন্তান 
হোরপকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়। তিনি ঈাড়াইয়। আছেন এরূপ মুক্তিতে 

ধুপ ধুনা সহকারে তাহার পুর্জ! হইতে লাগিল । পুরোহিতদিগের 
শিরোমুগডন ও চিরকুমার ব্রত ধারণের ব্যবস্থা হইল। 

প্রাচীন বেবিলনের অধিবাসী ও সেমিটিক হিক্রজাতি উভয়ই এক 
মেডিটারিনীয়ান জাতির দুই শাখা । হিক্রজাতির মধ্যেও সূর্য্যোপাসন! 
ও নরবলির প্রথ| প্রচণিত ছিল। রেভারেগু গানেট প্রাচীন বাইবেলের 

ব্রগ্মবিগ্ভার (:11591৩2) উল্লেখ করিয়। প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন । 

“লু ০৮1) 005 310155 01501950 108 00115196511 

"109 15616 ৮/11610 10 0251115 স10]8101005 01 2 5011-200 

01518101050 9101) 111010121) 58011006, 2110. 90105 710) ৪, 

780867 11) 17695610 15010111116 005 991759011209 01 511 2৮ 



একাদশ পরিচ্ছেদ ১২৭ 

এই সকল হুইতে দেখা যায়, প্রাচীন হেলিওলিধিক কৃণ্টির ঘষে 
শাখা! যেখানে গিয়াছে সবত্রই শস্য বপন কালে নরশোণিত সহকারে 

দেবাচ্চনার বিধি ছিল। 

যতদুর জান যাঁয়, বেবিলনে সর্পোপাসন৷ প্রথম প্রচলিত হয়। 
জীবনীশক্তির বিনাশ নাই, ইহা! তাহাদের বিশ্বাস ছিল। ইহা 
স্বাভাবিক নিয়ম। বীজটির ভূগর্ভে নিহিত হওয়। মৃত্যু সদৃশ, কিন্ক 
ইহা পুনর্বার অঙ্কুরিত হইয়া যেরূপ পুষ্প ও ফল প্রদান করে, মানব- 

জীবনেরও সেই একই অবস্থ।। কিন্তু জীবনের অমঙ্গল কোথা হইতে 

আসে, তাহাদের ধন্ম হইতে সহজে এই প্রশ্নের সমাধান হয় 'নাই। 

অপদেবতাগুলির (৫11)0119) অস্তিত্ব কল্পন| করিয়। তাহার! এই প্রশ্মের 

সমাধা করিলেন। ইহার! দেবতাঁদিগের শত্রু । তাহারা লোক দৃষ্টির 
অগোচরে অন্ধক|রময় স্থানে লুক্কায়ি১ থাকে এবং সৃবিধা পাইলেই 
লোকের অনিষ্ট করে। ইহার! গোরস্থানে লুকায়িত থাকে এবং নানারূপে 

দেখ৷ দেয়; তন্মধ্যে সর্পের আকারে লোকের অনিষ্ট সাধনই ইহাদের 

প্রধান কম্ম। এই সকল উৎপাত নিবারণের জন্য বিশেষ অভিভ্ঞ 

পুরোহিতের প্রয়োজন । প্রথমাবস্থায় এই সকল অপদেবতার প্রলোভন 

নিবারণ ও উপদ্রব হইতে রক্ষার জগ্য পুরোহিত রহস্যময় ক্রিয়ানুষ্ঠান 
করিতেন। পুরোহিতগণ দেবতাদিগের নিকট হইতে এই রহস্যময় জ্ঞান 
লাভ করিয়াছেন লোকের এরূপ ধারণ! ছিল। কিন্তু সময়ে তাহারা এই 

সকল"'অপদেবতাদের কার্যাকারক ( 2০111) প্রতিনিধির স্থান অধিকার 

করিয়া! বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের পুজাও আরস্ত হইল। এই 
ভাবে সর্পোপাসন। প্রথমে আর্ত হয়।১ 
(১) ৮7770 0007075 6701170 070015 01076 2০5, 2170. 9016 
৪15/255 010১1১05176 10116177,11005101064050195/17016- 11009 
0০৪] 17)810 (17010050165 11151511910, 1116) 11৮০0 11) (505, 217৫ 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
“বেল” (সূর্য্য) দেবতার উপাঁসক বেবেলিয়নদিগের মধ্যে প্রাচীন 

শস্যের দেবতা ইঞ্টারের বসন্তোৎসব গ্রীকরা তাহাদের ধর্ম্ানুষ্ঠানের 
অঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়৷ এফ্রোডাইটের পুজা প্রতিষ্ঠিত করে। এক্রো- 

ডাইট মানব ও প্রকৃতি রাক্ষ্যে প্রজনন শক্তির যে স্বাভাবিক প্রেরণ 

তাহার প্রতিমূর্তি । গ্রীক ভাক্করদিগের হাতে মাতৃত্বের এই যে মুক্তি 
তাহাতে সর্বপ্রকার অঙসৌষব ও সৌন্দর্য্যের পুর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যানুভূতিকে অক্ষুঞ্ণ রাখিয়া তাহার সহিত প্রজননের 
প্রেরণা ও সৌন্দর্য প্রকাশ এই মুর্তির বৈশিষ্ট্য, তথাপি নৈতিক জীবনের 
উত্ুকর্ষ অপেক্ষ। প্রজনন সামর্থ্যই ইহার মধ্যে অধিকতর স্ুস্পষ্ট ভাবে 

ফুটিয়! উঠিয়াছে ইহ! অন্দীকাঁর কর! যায় ন|। মানবজীবনের প্রথমাবস্থায় 
প্রজনন ক্ষমতাই অধিক বাঞ্ছনীয় ছিল। ইহাতে বাধ! জন্মাইতে পারে 

নৈতিক তেমন কোন নিয়মের তখন পর্যন্ত স্থগি হয় নাই। প্রাথমিক 
মানব জীবনের বাধামুক্ত এই ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য বেবিলনে 

ইফ্টীর দেবতার কল্পনা । তিনি শস্যের দেবতাও ছিলেন। তীহার 

অনুগ্রহের উপর পৃথিবীর শস্যোতপাদিক! শক্তি নির্ভর করিত, সুতরাং 
ধান্য বপনকালে নরবলি সহকারে তাহার পুজা হইত | 
পাপে । পল পাপা শি এপি শা 

02100 081 10 ৮৪11015 9151১, 01) 1105৫ ০1 $071১67705- 
“11015 100 (0 2 10101)1 0০1111১1108600 5/560]]) ০01 1১12656-18000. 

11009816505 ৮৮০০০ 2 01255 500 281১2110099 1100 6005 1011 0175 13101)1191- 
(16) 01 1227) [10] 0100 (01809091101 0 0120 0৮115. 73001 26001- 
%/2105 01009 1১007116 0190 7::01)1১ 01 1016 00115, 210 (0 1910১10191৩ 
(106 00115, (116 ০011১10110৫ (10011) 11) ঠ01001: 0011965, 2170 56119671165 
[1121 11511760 1176 1170 2110 091)00 018 71001) (0 190৮ 00৮1) 10 
[110118. 

1,016 01 01271505721] 0521176. 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ১২৯ 

এফ্রোডাইট সম্বন্ধে ডূরাণ্ট (10101810 শ্ 81051010501 012110- 

5010127 ) বলিতেছেন,-1২96111 0160 50117190 016170101 

101917165 200. 1799 0191911)0 106, ৪0. 1701795 

011551082]1 105১ 10 1780 00. 10012196081] 21601515955 

100909110৮9 61280 00002176 796৪. 1081 ৮০010 

51:51 106 10106010010266 1 113 11560 10000102516 

(012 £000955 (1)6 1[1701019 ০0£ 1116 01105 17701155 ০% 

109. : 

গ্রীকদিগের অপর দেবতা এডনিস্ও বেবিলনীয়ানদিগের নিকট 
হইতে ধার করা হইয়াছে | ইহার প্রকৃত নাম তামুজ (07771002) | 

বেবিলনের অধিবাসীরা] কখন কখন এই দেবতাকে এডন্ বলিয়! 
সম্বোধন করিত। এডন্ শব্দ প্রভূঅথজ্ঞাপক। গ্রীকর| ইহাই 

দেবতার প্রকৃত নাম মনে করিয়া ইহার এডনিস্ নামকরণ করিমাছে। 
তাহারা এই দেবতা সম্বন্ধে বেবিলনীয়ান সেমেটিক জাতির এক 
জনশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে। এই জনশ্র্তি মতে এডনিস্ দেবতার 

এক বন্য বরাহ হস্তে অপমৃত্যু ঘটে। প্রতি বসর এক নির্দিষ্ট সময়ে 
এই উপলক্ষে এক উৎ্পব হয়, তাহাতে এক বরাহ হত্যা করিয় তাহার 
মাংদ সকলে মিলিয়! ভোজন করে, সঙ্গে সঙ্গে এডনিসের মৃত্যু জনিত 
শোকও প্রকাশ কর! হয়। ইহার কয়েক দিন পর এডনিসের 

পুনর্জন্মোুসব হইয়া থাকে । 

সার জেমস ফ্রেজার “0০01061 73০2175” গ্রন্থে এ সম্বন্ধে 

মন্তব্য করিয়াছেন,_“ড০:9 70:902115 00০ 15£600 ০£ 1219 

069.00 8100 16517606100 5055 19801 6০ ড০85096102 17055 

31010115108 0০ 06263 2020. 176911115061010 ০1 01৪ 3০011. 
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১৩০ শৈবধর্ম ব৷ রুদ্র-শিবোপাসনা 

13577711916 10 00৩ 02510110010 01 161181010 210. 117061- 

90119100106 19 64171601060 2. 19915010. 9.0. 61016179099 

৪ 1000. ৃ 2 বক 2 

এখানে নরবলির পরিবর্তে বরাহহত্যাবিধি--ইহার তাৎপর্য 

কি ক্রমে তাহ! বুঝ। যাইবে। 

প্রাচীন হিক্রজাতিও এই মেডিটারেনিয়ান ভ্তাতির $এক শাখা । 

তাহাদের মধ্যেও যে নরবলি প্রথ| প্রচলিত ছিল পুর্বে 
তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। লিঙ্গপূজা ছিল, সর্প ও ষাঁড় 

লিঙ্গের দুই প্রতীক ছিল। তাহাদের দেবত্ত৷ বাল (73891) কর্তৃক 

পৃথিবীর গর্ভ সঞ্চার হয়। তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হয়, এই সংস্কার 
হইতে নরহত্যা সহকারে এই দেবতার পুজা! হইত। মিসর দেশ 

পরিত্যাগের পর স্থুদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল অরণ্যে বিচরণপূর্বক অবশেষে 
তাহার! যখন কেয়েনাইটে প্রবেশ করে, তখন এ দেশের অধিবাসীদিগের 
অনুকরণে মনুষ্য বধের পরিবর্তে তাহারা মেষশাবক হত্যা করিতে 
থাকে। হিক্রজাতির যত কিছু ধন্মোতসব সকলই শস্যোৎপাদনক্রিয়া- 

নন হইতে ।১ 

১44৯১111051 211 0110 001১1) 10511৮015 0011৮6 াো। ৮৫008010) 
11107; 11977011, ১1791১00011 (1১077080050) 200 5001/008 (191961- 
11180105), 0111)111011/ 00101)17100 1100 1১011011100 01 010 1১9110% 
171৮050, (10 0110 01 1010 ৮1020 121৮056 16100 0595 1916, 2110 017৫ 
৮1100700 1111)0, | 

41১05010]1 (1১55-0৮০-) ৮7১ 010 1025 01 (110 17150 [0015 01 06 
(60055, & 120771) 01 5110 05 59011000, 2100 02001521015 1010০0৫ 
7915 ১1১11101100 01) 0190 00১01 5 2. 00115011111 1১0101010 101116 1)01)- 
£া?ে (00. 17002100015 005101114৮১ ৫১1)1311160 25 21062101775 01781 
00৫ 1720 51217) (110 1151-1)011) 001 0190 7291১018105, 2110. 1590 51১9160 
1050 01 0170 151711160$ ৮1105000015 ৫76 11821060 ৮৮10): 010 0109০0. 
01100 1201701); 006 01015 25 21311605110 110৮0110101 | 

“10698350561 (0750, 1116 016 0011675, 9183 (81018 2007 0006 
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। খ্ু্ধন্্ম প্রাচীন হিন্দুদিগের ধন্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ।'. এই, 

ধর্মের .উপর মিশর, বেবিলন প্রভৃতি হেলিওলিধিক কৃণ্ঠিবিশি্ট 
জাতিদিগের ধর্মের প্রভাব সামান্য নহে। মিসরের “ইসিসের” ক্রোড়ে 
শিশু পুত্র “হোরাস” হইতে মেডোন৷ মূত্তির স্ষ্টি। ইসিস্ মুক্তির 
পুরোহিতদিগের ন্যায় মেডোন৷ মুগ্তির উপাসক রোমান ক্যাথলিক 
পুরোহিতর! চিরকুমার ব্রতধারী। 

বনু দেবতার উপাসনার স্থলে হিক্রজাতি এক দেবতার পুজা 
প্রবন্তিত করেন, তাহাদের সেই এক দেবতা জিহোব! যুদ্ধ ও ক্ষমতার 
দেবতা ছিলেন। তাহার মধ্যে ক্ষমা কিম্বা দয়ার স্থান ছিল না।. 
দুর্দশার চরম সীমানায় উপনীত সমাজের যে নিমজ্জিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এই নব ধন্মের প্রচার হয়, তাহাদিগের জীবনে আশার বস্তিকা একেবারে 
নির্ববাপিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীষ্টধন্ তাহাদিগের জন্য ক্ষমা, সমবেদনা, 
আশা, ভালবাসা ও পরিত্রাণের বাণী আনয়ন করে। যুদ্ধবিগ্রহের দেবতা 

ক্ষমাহীন জিহোভা দেবতার স্থানে স্বরগস্থ পিতা ঈশ্বর অধিচিত হইলেন। 
71150105151) (80101910100 011) 1096001119 00 10060180911)085117), 

00 (170 00515] £90 ৮425 2 094 01 7৮7 0110 1১001 91)0 
(110 51111110160 (0101) 10 (51017) (7077501710105 71)077140 
51000 8:8০ 01 10181018055, 1১109 4110 10৮৫, 50 0010৬91) 
0160 2170 0০০0, (110 1961701, $75 1১011), 

হিক্র ও বেবিলনীয়ান জাতি মূলে এক হইলেও বেবিলনায়ানের 

সভ্যতা ও কৃষ্টি অধিক পুরাতন। দেখা যায় ৫০০5 খৃঃ পুঃ তাহারা 
তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া টাইগ্রিস ও ইউফে,টিস নদীর তীরবন্তা 

শপ পপ শী শী শী তত 

001000700 0:0112010110 10119001710 1000) 10 ০5 ১11001)15 (11৫ 
01101116012. 1510 10১01) 10671 2081? | 

“106 12101) 0১ 01101101115 11701010701 8 (98008500010 0119, 
11 1১85১০0] 06)%51) 10060 €:07191177)10) 2110 1)003810105 95 2021015 1900 
018 551101১0] 01 0000151- 

১1411570185 01 121)8195019119 1) ৬৮)|1 1097200, 
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প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে পরস্পর সমদূরবর্তী বিভিন্ন স্থানে উর 
(0: ০£ 005 0159146925 ), বেবিলন (791991020,) ও নাইনেভা 

(16৮8) সহর নির্িত হইয়াছিল। তিনটিই অতি সমৃদ্ধিশালী 

নগর ছিল। সভ্যতার ইতিহাসে এই তিন দেশের অধিবাসীর্দিগের 

প্রভূত দান রহিয়াছে। ইয়ুদি জাতির যখন মেষ পালনশীল যাযাবর 

জীবন তখন এই তিন (নগরের ) লোক সমুদ্র পথে বাণিজ্যব্যপদেশে 

স্দুর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে গমনাগমন করিতেছিল। নাইনেভা 
রাজ্যের লোকদিগকে আসিরিয় বলিত। বৈদিকযুগেও সিন্ধু দেশের 

সঙ্গে তাহাদের যে বাণিজ্য ছিল এবং তাহাদের এক শাখা যে তথায় 

রাজৰ স্থাপন করিয়াছিল খর্থেদে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে । ২৩০০ 

খীঃ পুঃ অব্যে কেলডিয় শাখার রাজ। উরগুর ( ঢে£ 02: ) উরের 
রাজ! ছিলেন, তিনি নিজকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়। দাবী করেন। 
তীহার উদ্দেশ্যে নরবলি প্রদত্ত হইত। তীহার নিকট প্রার্থনা 
কর! হইত, তিনি তাহা স্বস্থ পিতা ও বিশেষভাবে স্বর্গস্থ মাতার নিকট 
হ্ভাপন করিতেন! তাহাদের উভয়ের সঙ্গে তাহার কথার আদান প্রদান 

ছিল। ১৬০০ থুঃ অঃ পুর্বে জুডিয়৷ নেবকেডনেজার কর্তৃক অধিকৃত হয়, 

তথাকার অধিবাসী হিক্রর। বন্দী অবস্থায় বেবিলনে আনীত হয়। তথায় 
দেড়শত বংসরের অধিককা'ল তাহাদের বন্দীজীবন অতিবাছিত হয়। 
নেবকেডনেজার প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তিনি মেডিয়ার 

১445 1200 25 2900 915 1১01010.41115 15 (07 ০01 096 01891 
৫0৫5) €০৮/1)110110 592১ 1012811176098015 1110119101)9 18560 ০01 0115 
0110019 01 (10090172010 ৮/9১ 101150 199 8101170 81160 0196 [01001 
41১0 017117100 1)1৮1170 10017100175 2180. 25 196116৮60 (০ 7০ 116 501 
01০০৫. চ10]) ৯0110106$ 16101070900 00 10105 029575 ০1০ 
০10০৫ 10 1017) £ 10 1১105010160 (107) 0 1815 18692561217 201) 
2110 1991010001911) 10) 1015 1508৮010101 12001261৮10 51100100156 $/85 
0611660 €0 06 518 001851211 1101010030156. 
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রাজা সাইএক্ জেরিসের (0%25:9:59) কন্যা বিবাহ করেন । মিডিয়ানরা 

আর্ধ্যদিগের এক শাখা। মেডিটারিনিয়ান ও আর্ধ্জাতির মধ্যে 
পরস্পরের বিবাহের ইহ! এক অতি প্রাচীন দৃষ্টান্ত। পত্রীর চিত্ত- 
বিনোদনের জন্য এই রাজা এক অপূর্ব উদ্ভান নিম্মাণ করেন। অদ্যাপি 
তাহা! জগতের পরমাশ্চ্যজনক পদথগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহা 
বেবিলনের শৃষ্ঠোগ্ান। নিবুকেডনেজার ও তাহার পরবস্থী 
রাজাদের অধীনে বাসকালে হিক্রুদিগের জাতীয় জীবনের বরং 
অনেক উন্নতি হইয়াছিল এরূপ মনে হয়। পূর্বে তাহাদের মধ্যে 
সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের অভাব ছিল, লেখাপড়ার চর্চাও অতি সামান্য 
ছিল। নু. 0. ড/6115 লিখিয়াছেন £-_ 

“116 139199101)19]) 021)115119 01111500 01011) 210 0010 
501109600 11011). 11169 16060111700 25216 01 017017 0%/1) 
11661200110, 21) 2001101%  5011-00105010885 2110 1১০01101091 
[১০০1১16. 

৫৩৮ খ্রীঃ পুঃ মিডিয়ার রাজ! সিরিয়াস্ কর্তৃক বেবিলন 
রাজ্য অধিকৃত হয়। সে সময় ডেনিয়েল জীবিত ছিলেন। 
সিরিয়াসের সৈম্যগণ যখন বেবিলন নগরের দ্বারে উপস্থিত, রাজার পুত্র 
বেলসেজার ( 7615119797 ) তখন ভোজন করিতেছিলেন । কথিত 

আছে সে সময় ঘরের দেওয়ালের গাত্রে অমির অক্ষরে লেখা 
দেখা যায় “11676, 716116, 7:61.6], [01911215111 + 

এই লেখার তাশুপর্য্য কি তাহা জানিবার জন্য ডেনিয়েলকে 

ডাক হয় । তিনি বলিলেন, ইহ! দ্বারা বল! হইয়াছে, “তোমার রাজ্য 
অবসান হইবার সময় আসিয়াছে । ইশ্বর তোমাকে ওজনে মাপ 

করিয়াছেন, তুমি ষে অযোগ্য তাহ! প্রতিপন্ন হুইয়াছে। তিনি তোমার 
রাজ্য মিড. পারস্যদিগকে দিয়াছেন । হইলও তাহাই, রাজ| নবনিডাস্ 

(৩1১০21085) বন্দী হইলেন, এ রাত্রেই রাজপুত্র আততায়ীর হস্তে 
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প্রাণত্যাগ করিলেন। : সিরিয়স রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং অচিরে 
হিক্রদের দাসত্ব মোচন করিয়া তাহাদিগকে জুঁডিয়ায় ফিরিয়া যাইবার 
অনুমতি দিলেন। ৪৫০ শ্রীঃ অঃ পূর্বে ইজ্ব। নামক কোন ব্যক্তি 
জেরুজিলামে প্রত্যাগমন করেন এবং রাস্তায় দাড়াইয়! লোকের নিকট 
ধন্ম প্রচার করিতে থাকেন। ইস্ভা শব্দের অর্থ লেখক। গেনেট 
মনে করেন, তিনি বেবিলন হইতে তীহার জাতির জন্য লিখিত. নিয়মতন্ত 
লইয়া আসেন এবং তাহ! প্রচার করেন । এই সকল নিয়মতন্ত্রের মধো 
স্বদেশানুরাগমূলক অনেক বিষয় ছিল, যাহা! হইতে লোকের চিত্তে 

দেশহিতৈষণার ভাব প্রবুদ্ধ হয় ।২ 
ইহা হইতে পুরাতন বাইবেল গ্রন্থ লেখার সুচনা । ৪০০ খ্বঃ পুঃ 

হইতে ১০০ খুঃ পৃঃ পর্যন্ত তিনশত বশুসর কাল এই গ্রন্থ রচনার 

সময়। 
41170 010 10512110116 11) 165 1)10501)1 10117) ₹%25 1001)000 
0780 00 4১011191070” 11) (10001000119 19160601116 001)7150, 

(0০2101)61. 

হিক্রর৷ সম্ভবতঃ বেবিলন হইতে উরগুরের জন্মকাহিনীর বিষয় 

অবগত হইয়৷ থাকিবে । দেবত| ও মানবীর মধ্যে সংমিশ্রণ হইতে 

অতি মানবের জন্মের ইহাই হয়তব৷ প্রথম কাহিনী । হিক্রু জাতির মধ্যে 

এই বিশ্বীস দৃঢ় ছিল। দেবতাদিগের ওরসে মানবীর গর্ডে সম্তানোৎ- 
পাদন সম্বন্ধে! তাহাদের সর্ববপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ জেনেসিসে 

( 06156515 ) বর্ণনা আছে-_ 
11010 5010 617105 11) (1)0 19101) 11) 01005009555 2170 
8150 21601 (1121) ৮৮180) 0100 5015 01 07090. 021776 11) 07116000176 
09015110615 01 11101), 2110 (10 19016 01711017017 10 611010), 0106 

ই 15101101110 10027 0100 1052165৮৫০0 2100011-100 1070 11 
05) 1) 05) 10 115 09001 1150011015, 10 51170061101) 17110110119 
00656 5111001) 19901190 118 01)011 065০012960 81120112170 
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58116 602006 11181100 1001) ৮0110) 1616 0£ 010 1260 ০0£ 
[6100%51) 

প্রথম মিসর দেশে দাস জীবন যাপন, তদনস্তর পুনর্বার বেবিলনে 
বন্দীভাবে অবস্থিতির ইতিহাস, হিক্র জাতির জীবনের এক অবিশিশ্র 
বিষাদের ইতিহাস ।তাহাদের নিরাশার অন্ধকারময় জীবনে জেরিমিয়।, 
এজিকিয়েল, ইসায়৷ প্রভৃতি প্রোফেটগণ মুক্তির বাণী জ্ঞাপন 
করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার সাফলোর আশা স্থদুরপরাহত ছিল। 

এমন সময় গ্রীক রাজ| এন্টিওকাম (41161001718 1201072009) 

তাহাদের দেবতা জিহোভার উপাসনার পরিবর্তে গ্রীকদিগের পৌত্তলিক 
উপাসনা প্রচলনের চেষউ। করেন। সে সময় ডেনিয়েলের (19911161) 
আবির্ভাব হয়।১ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে জাতির মুক্তি লাভের দিন 
নিকটবর্তী হইয়াছে, মেসাইয়া ( 81599815 ) শীঘ্রই আসিতেছেন, 
তাহাদেরই কোন রমণীর গর্ভে পবিভ্রাজ্মার যোগে তিনি অবতীর্ণ 

হইয়। মেসায়নিক রাজ্য স্থাপন করিবেন । ফলতঃ এই ভবিষ্যদ্বক্তার 

জীবনের ব্রতই ছিল বিশেষভাবে এই মত প্রচার করা । হল কেইন 
ইহাকে এনজেললজি (2191989) আখ্য। দিয়াছেন এবং মনে 

করেন খষ্ট ধর্মের মূলতন্ব “ভবিষ্যতে উদ্ধারের যে আশা” এই 
প্রোফেটের উপদেশই তাহার মূল।২ 

০ শপ পাশা পাতি আর | কি জাজ ৯০৮০০ পসরা 
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বেবিলন হইতে হিক্ররা যখন জেরুজিলামে প্রত্যাগমন করে তখন 

তাহাদের দেশ গ্রীকদিগের অধীন ছিল। গ্রীকরা তাহাদিগের ধর্মের উপর 

পর্স্ত হস্তক্ষেপ করিতে উদ্ভত। সে সময় বিশেষভাবে ডেনিয়েলের 

ভবিষ্যদ্ বাণী প্রচার হইতে লাগিল ।১ দেবতার ওরসে এক হিক্র রমণীর 

গর্ভে পবিত্রাত্মা! জন্মগ্রহণ করিবেন, এই বিশ্বাস তখন তাহাদের অন্তরে 

দৃ়মূল ছিল। প্রত্যেক অক্ষতযোনি হিক্র যুবতী নারীই তাহার 
গর্ভে ত্রাণকর্তার আবির্ভাব হউক এরূপ কামনা করিত। এবং 
এইরূপ আশ! বক্ষে পোষণ করিয়! অন্ধকার রাত্রে শয়ন কক্ষের দ্বার 

উদ্ঘাটন করিয়! নিদ্রা যাইত, যদি সৌভাগাক্রমে দেবতা আসিয়া তাহার 

গর্ভ সঞ্চার করেন। তাহাদের এরূপ বিশ্বাস সঞ্চারের মূলে চরিত্রহীন 

পুরোহিতদিগের যে হাত ছিল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ 
নাই। খুষ্ট ধন্মের প্রথম ইতিহাস লেখক যোসেফাস (]95611509) 

বিশুর জন্ম প্রসঙ্গে এপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। হুল কেইন 
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অস্ত্র তিনি লিখেছেন_16 39 5৩79 11667550108 0০ 09৫7৩ 
১ এরিষ্টফে নিস ১৭৪-১৬৪ থ্রী; পৃঃ রাঞ্ত্ব করেন কিন্ক ডেনিয়েল ৫৩৮ খ্রীঃ 

পুঃ বর্তমান ছিলেন। 

জম ০০085 অগা! ব্যাথা করিতে সমর্থ হইয়া তিনি রাজ! 
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ধুষ্টৌর জন্মের ২২৫০ বগুসর পূর্বেধে বেবিলনে হেমুরাৰি 
(ন2100121)) নামক এক নরপতি তিন খণ্ডে বিভক্ত আইন গ্রশ্থ 

রচন] করেন। পাশ্চীত্য পণ্ডিতদিগের মতে এ দেশেই প্রথম লিপি আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । মাটার ইটে সৃক্ষম সূচির অগ্রভাগ দিয়ে অক্ষরগুলি খোদিত 
হইত । ইহাদিগের নাম কিউনিফরম (০11115110711)) লিপি । সহআ সহজ 

ইফ্টক খণ্ডে এই লিপিতে তাহার নির্দেশ গুলি খোদিত হইয়াছিল ।১ 

সাইরাতুসর শ্রদ্ধা অর্জন করেন ও হছিক্রপ্াতির দাসত্ব বন্ধন মোচনে সমর্থ হন। 
কাহারো কাহারো মতে ভেনিএলও জেরুজিলামে ফিরিয়া আসেন এবং 
মেসায়ার আগমনের স্তভ সমাচার প্রচার করেন, আর কোন কোন মতে 
বেবিলনেই তাহার মৃত্যু হয়। নিবুকেড নেজার ও এরিস্টফেনিসের মধ্যে ৪২৫ 
বৎসরের ব্যবধান, সুতরাং বেবিলনের ডেনিএল আর জেরুজিলামে মেসায়। 
শীনত্ই আমিতেছেন এই সুসমাচারপ্রচারক ডেনিএল এক ব্যক্তি হওয়! 
সম্ভব নহে। 
১ বেবিলনেই গ্রথম নিশি বিগ্ভার আবিষ্কার হইয়াছিল, ভারতীয় আর্্যগণ 

০লমেটিক জাতি হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে, এমন কি বৌদ্ধ বুগের 
পূর্ব্বে এদেশে এই বিদ্যা অপরিজ্ঞাত ছিল, মোক্ষমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতদ্দিগের এই যে ধারণ! ই! সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। 

পাণিনি বুদ্ধের পুর্বে প্রাছুর্ভংত হুইয়াছিলেন। মে।ঙ্ষমূলারও তাছ। 
স্বীকার করিয়াছেন (বু, 1, 711.) 

পাণিনির ধাতু পাঠে আছে “লিখ অক্ষর বিল্ভাসে”। পাপিনির বহু পূর্ব 
হতে লিখন প্রণালী প্রচলিত ন1 থাকিলে তাহার পক্ষে গলখ”* ধাতুর 
এবং “অক্ষর” বিল্তাসের উল্লেখ নঞ্তবপর হইত না। ইহারও বন 

৯৬ 
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 ইহাঙ্গিগের এক খণ্ড ব্যবসায় বাণিজ্য বিষয়ক, এক খণ্ড নৈতিক 

জীবনবিষয়ক, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর আদান প্রদানের 

মধ্যে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের মধ্যে, সততা পবিত্রতা রক্ষা 
পাঁয় তদ্বিষয়ক। তৃতীয়খণ্ড ধর্মানুষ্ঠানবিষয়ক। দেবতাদিগের সঙ্গে 

বৎসর পূর্বে রচিত কৃ যজুর্দ্বেদের তৈত্তিরীয় সংহছিতায় একটি আখ্যান 
আছে যাহ। হইতে বুঝা খায় বৈদিক আর্ধ্যবাই ভ[ষ[বিজ্ঞানের প্রথম পথ 
প্রদর্শক | 

আখ্য।/য়িকাটি £- 
বানী পরাচ্যব্যারুতাবদত্তে দেব ইন্্রমক্রবাম্মিম!ং নো বাচং ব্যাকুবিতি 

সোহ্ব্রবীদ্বরং বৃণৈ মাং চৈবৈষ বাঁয়বে চ সহ গৃহাত] ইতি। 
তম্মাদৈন্ত্র বায়বঃ সহ গৃহ্যংত তামিন্দ্রো মধ্যতোইবক্রময 
ব্যাকরোত্তন্মাদিয়ং ব্যাকৃত। খা দ্যতে--তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬-৪-৭ 

বাক্য গ্রথম অগ্চ্চারণক্ষম অম্পষ্ঠ ছিল । (দবতাগণ ইন্ত্রকে বলিলেন বাক্যের 
( শবের ). অংশগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দিন ; ইন্দ্র বলিলেন আপনাদের নিকট 
সে জন্ত আমার বর প্রার্থনা অছে। আমার ও বায়ু উভয়ের জন্য একই পান্রে 
সোমরস ঢালুন। দেবগণ তাহাই করিলেন। তখন ইন্ত্র তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিয়৷ বায়ুর সাহাঘ্যে বাক্যের অংশ বর্ণমালাগুলিকে (স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ- 
গুলিকে ) পৃথক করিয়া দিলেন। তাহা হইতে শব্দগুলির পৃথক ভাবে 
উচ্চারণ করা -সম্ভবপর হুইয়।ছে। 

ইছারও বনু পূর্ব্বে খখেদের সময়ই যে বৈদিক খধিগণ কোনরূপ লিপি 
বিদ্্যার'সছিত পরিচিত ছিলেন, এই বেদ হইতে তাহা জানিতে পারা 
যায় $-. 

ইহার দশম মণ্ডলের ৭১ সুক্জের ৪র্থ খকের প্রথম চরণ £-_ 
“উত ত্বঃ পন্য দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শুখন শুণোত্যেনাং৮ 

- *৮কৃছু কেহ কথা দেখিয়।ও দেখেনা--(কথার ভাবার্থ 
গ্রহণ করিতে পারেনাঃ) কেহ শুনিয়াও শুনে ন1” 

এখ।নে যে কথ! দেখার উল্লেখ ইহা! কোনরূপ লিপিতে নিবদ্ধ 
না হইলে দেখ! কি রূপে সম্ভবপর হুইতে পারে। যে কথাটি দেখিবে তাহ 
কান বর্ণমালা বা অক্ষর যোগেই ব্যক্ত হউক অথব! কোন চিক্সিত ছবিই 
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মানবের সম্বন্ধ কি? এবং তাহাদিগের পূজার বিধি-সকলের 
ইহাতে সবিস্তার বর্ণনা আছে।: তাহাদের ধর্ে ত্রিষুত্তি পুজার 
বিধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারা স্বর্গের দেবতা । এই. ত্রি-দেবতীর 
প্রত্যেকেরই 'প্রতিনিধিস্বরূপ পৃথিবীতে অস্থিমাংসসমন্থিত নররূপী 
ব্ক্তিবিশেষ কল্লিত হুইত। তীহারা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় ছিলি 
তাহাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধও ছিল।১ 

হউক ( 1515:981500105 ), কোনরূশ লিপি গ্রচশন তিন তাহ! সম্ভবপর 

হইতে পারে না। 

পরবর্তী স্থক্তের প্রথম খকে বিষযটি আরে! পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইছে লি 

“দেবনাং ভু বয়ং জ্ঞান] প্র বোচাম বিপন্তয়!। ্ঃ 
উক্থেবু শশ্তমানেধু যঃ পশ্য তুক্তবে ষুগে। 

“দেবতাদিগের জন্ম বৃত্তান্ত 'মামর! স্েত্রের কীর্তন দ্বার! স্পট বাকো 
প্রচার করিব, যেন তাহ] উত্তর কালেও সকলে দেখিতে পাইবে ।” 

“পশ্ঠাদুততরে যুগে” পরবন্তী কালে দেখিবে! কি দেখিবে? এবং 
কিরূপে দেখিবে! যদি তাহা কোনরূপ লিপিবদ্ধ না থাকে, সেই লিপি 
বর্ণমালা সাহাযোই হউক অথব! কোনন্ধূপ সাংকেতিক চিজ্ঞ “কেতু"” স্বারা 
প্রকাশিত হউক। কোনরূপ পিপি সহকারে তাহা রক্ষিত, না হইলে 
পরবর্তী যুগের লোকের পক্ষে তাহ! দেখা যম্ভবপর হইতে পারে না। 

(7) 1110 1301১510)10171) 00051000100 00750000150 10100 1800100- 

(10611) €)[ 1130 1১)011010156 071001) 011100 00501155111) 10510011007 2095 

190 5010 (110 1:01১70501012110১ 01 2 ১1112108070 ১০1১7070010 1 

1১০0911)0 &. 1১০11110151) 9100 1775 21717111991 2965 01 ৫0051 8100 

5017)00171505 01 11৮51 21111)010),71110 00 01 7705৬611100 5001 0£ 

77111), 2170 1170 5900 01 11)0 ৮/01015 0100001005, 8701) 00111001000 

6০05 1790 2 1)0117091) 25 ড/0]1 25 2. 51১17110971 0৯1১1010667 11009 ০৫ 

17780001916 2170] [0171210, 2110 11010 5৫১07101 10191101)5, সিটি * 

[06 01 (৮771১111011 0811)৩, 
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এবেশ্বরবাদী হিক্রদিগের উপর মিশর ও বেবিলনের ধর্মের 
প্রভাবের বিষয় আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহুদিরা এরূপ 
উদ্কণ্ঠার সহিত যে মেসায়ার আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছিল, তিনি 
পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। যীণ্ড হইতে 

তাহাদের সেই আকাথ্ধা! পুর্ণ হইল না, স্ৃতরাং সামান্য কয়েকজন 
নিম্বস্তরের লোক ভিন্ন অপর কেহ তীহাকে ত্রাথকর্তী বলিয় গ্রহণ 

করিল না। আমাদের দেশের সমাজের নিম্ন স্তরে নিমজ্জিত 
অদৃষ্টবাদিদিগের ন্যায় হিক্রজাতির মধ্যেও যাহারা নিজ্জিত দ্বণিত 
ও দারিদ্র্য জর্জরিত তাহার! যীশুর ঘোষণার মধ্যে আশার বাণী 

শ্রবণ করিল। যীশুর মধ্যে তাহারা আর্বজনের বন্ধু, ক্ষমাশীল ও 

দয়ার অবতার দেবতার সন্ধান পাইল। অধিকন্ত্ব ইহজীবনে যাহারা 

সর্ববহারা, পরলোকে তাহাদের জন্য সকল স্ত্ুখ শাস্তির ব্যবস্থা 
রহিয়াছে, এই আশার বাণীও তাহাদেপ প্রাণে নব বল.আনয়ন করিল। 

তাহারা শ্রীষটধর্্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু “হেলিওলিধিক” কৃষ্টির 
সবকয়টা জাতিই এবঙ যে তিন দেবতার পুজা করিয়া আসিয়াছে, 
যেমন ওরিসিস্, ইসিস্ ও হোরাস, তাহা ত্যাগ করিয়া একমাত্র 

স্ব্গন্থ পিতৃবাদ ( ০০৭ 0116 72761 11) 17581 ) গ্রহণে সম্ভষ্ট 

থাকিতে পারিল না। তাহাদের এই বিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা 

প্রয়োজন হইল। এলেকজেন্দ্িয়'র দার্শনিক ধর্মযাজকগণ গ্রীকদর্শন 

ও জনশ্র্তি অবলম্বনক্রমে খুষ্টধর্ম্নের ত্রিদেবতা৷ (010 ) 
পিতা পুত্র ও পবিত্রাত্মা বাদ (0০৫ 056 [90191 0০৫ 6155 5০019, 

(০৯০৫ 86 1701 07090 স্থাপিত করিল। কেবল তাহাই নহে 

অপরাপর দেবতা সকলও সামান্য নাম পরিবর্তন করিয়া ইহাতে স্থান 

লাভ করিল, ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী ফ্রিজিয়ান জাতির জগন্মাতা 
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(€15 0:59 31০৫5: ) ইসিস্ ইষ্টার এফ্রোডাইট ভিনাসের স্থান 

মেরি অধিকার করিলেন। গ্রীসের মারস্ (11219) প্রধান ব্বর্গদুূত মাইকেল 

হইলেন । মার্কারি গেব্রিয়েল ও রেফিয়েলরূপে এই নবধর্দে স্থান প্রাপ্ত 
হইলেন। এমন কি হেলিওলিখিক কৃণ্ির ক্ষুত্র ক্ষুত্র গ্রাম্য দেবতারাও 
পরিত্যক্ত হইল না। তাহার এক এক জন প্ট্ন সেইণ্ট (০2৮:০॥ 
58111) রূপে পুর্ব পদেই প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। 11175 11900191 

[0০150001517 01 10021010110 99517596010. ১ 

এমন কি 411 92116 ১০০19, 9. 09075, 9, 10181 0179 

38205: সংক্রান্ত উত্সব দিন ু লিও পূর্ববর্তী পৌন্তুলিক ক্কিয়ানুষ্ঠান 
সকল লক্ষ্য দিবস করিয়া নিদ্দিষ্ট হুইয়াছে। হিক্রদিগের 71550৬০1, 

বেবিলনীয়দের ইষ্টার (15110: ) ও গ্রীকদ্দিকের এডনিসের পুনরুণ্থান 
জনিত উতুসব হইতে খুষ্টধর্ম্নের ইষ্টার (1585061) ও [২১111900101 

গৃহীত হইয়াছে । 
যীশুর জন্ম উপলক্ষে খষ্টমাস উতসবও মিসর দেশের 

সুর্যের জন্ম উত্তরায়ণ উত্সব, যেদিন হইতে দিবস এ্রুমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । মিশর দেশের ধশ্মযাজকর৷ সের্দিন সদ্যজাত সূর্যোর 
এক শিশুমুক্তি উপাসক মগুলীর নিকট উপস্থিত করিত। অবগাহনও 

(9970517 ) এক প্রাচীন প্রথা, ইহ। দ্বারা গাহস্থ্য জীবনের 

কর্তব্যগুলি গ্রহণের বয়স উপস্থিত হইয়াছে এরূপ জ্ঞাপন কর হইত। 

001)115117005 555 01105110911) 110 17091)6181) 1695 01 01)৫ 
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(1)0 111120 01 21) 11)191)6, 55110] 010 1)11050 1১1088176 08 
2110 2301)1101000 10 11)0 7৮0151)11)19)5, 

০,091001) 13001). 15261. 
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প্রাচীন “হেলিওলিখিক” কৃ সম্পন্ন মেডিটেরিনিয়ান জাতির ধণ্মা- 
বিশ্বাস দ্বারা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ধন্মমত এবং হিক্রধন্মন ও তাহা 
হইতে উৎপন্ন খুষ্টধর্ম্ম কিরূপে প্রভাবাম্বিত হইয়াছে পূর্বব অধ্যায়ে 
তাহার আলোচন| রহিয়াছে । ভূমধ্য সাগরের পুর্ববতীর প্রদেশ হইতে 

আরন্ত করিয়া! আসিয়ার পুন প্রান্ত চীন পর্য্যন্ত বিষুবরেখ] ও কর্কট ক্রান্তির 

মধ্যবর্তী প্রায় সমগ্র দেশে এই জাতির লোক প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিস্তৃত 
ছিল। নরবলি সহকারে লিঙ্গ পুজা,ও সর্পোপাসন! এই জাতির ধর্মের 
এক বৈশিস্ট্য ছিল। ভারতীয় আর্ধ্যগণ দার্থকাল নিজেদের স্বাতন্ 

রক্ষ। করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে দ্রবিড় জাতির 

সঙ্গে তাহাদের যখন সংমিশ্রণ ঘটে তখন রুদ্রশিবোপাসনা তাহাদের 

মধ্যে প্রথম প্রসার লাভ করে, তাহাদিগের দেবতা লিঙ্গ শিবলিঙ্গ, ও সর্প 

শিবের শিরোভূষণ ও পৈতারূপে কল্পিত হয়। বিস্ময়ের বিষয় অগ্ভাপি 
আসামের প্রাচীন অনার্ধা জাতি খাসিয়াদিগের মধ্যে নরশোণিত 

সহকারে সর্পেপাসনার প্রচলন রহিয়াছে । খাসিয়া ভাষায় সর্পকে 

থেন (03168) বসা হয়। ইহা সর্ণন প্রকার অমঙ্গল ও ভয়ের 
দেবতা । নরগশোণিত দ্বারা ইহার ক্রোধশান্তির প্রয়োজন । এজন্য 

কোন খাপিয়াকে বলি দেওয়াই বিধি ছিল, এমন কি উপাসকের 

নিকটতম কোন আত্মীয়কে বলিদানই শ্রেষ্ঠ বিধি, কিন্তু বর্তমানে 

তাহার ব্যতি ক্রম ঘটিয়াছে। নরশো ণিতের জন্য আততায়ী নিযুক্ত করা হয়, 
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ঘাতক যে কেন ব্যক্তিকে হত্য। করিয়। তাহার শোণিত দিলেই কাজ 

চলে। ূ | 

নরবলি সহকারে লিন্োপাসনাই মানব জাতির প্রথম ধন্ম কর্ম। 

খথেদে পুরুষের,দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া যে হুব্য প্রদান করার বর্ণন। আছে 

তাহাই প্রথম ধর্মানুষ্ঠান এরূপ বলা হইয়াছে । ইহাতেও প্রথম ধর্ম 

কন্মে নরবলির ইঙ্গিত রহিয়াছে । ইহা হইতে. ধম্ম কি, সহজেই 

মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। ধন্ম মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তি। মানবের 

স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এই বৃত্তির উত্তেজনা সমভ(বে আপমিতেছে _ এই 
প্রশ্নের শেষ উত্তর কিন্তু আজ প্যন্তও মিলে নাই। মানবের ক্রম- 

বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ধণ্ম সম্বন্ধে অনেক জটিল সমম্তার 
উদ্ভব হইতেছে । আমাদের দেশের শাস্ত্রগুলি জন্মান্তরবাদ স্বীকার 

করে। জন্ম দুঃখের আগার, ইহ। হইতে নিষ্কৃতি লাভই পরমপুরুযার্থ । 

এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ধন্মের সংজ্ঞ। করা হইয়াছে “যতোহভ্যুদয়ঃ 
নিঃশ্রেয়সঃ স ধর্ম, যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তিলাভ 

হুয় তাহা ধর্ম । পৃথিবীর অনেক জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাস করে 
না, স্থৃতরাং তাহাদের সম্বন্ধে এই সংচ্জ। প্রযোজ্য হয় না। 

পাশ্চাত্য দেশে £5115101; শব্দটি যে অথে ব্যবহৃত হয়, “ধর্্ম”কে 
ঠিক তাহার প্রতিশব্দ বলা যাইতে পারে ন1। 

“[২611210) হইতে 16115101) শব্দের উৎপত্তি । ইহার মুল 

+15118915” এবং 41611561577 1 26112%16” অর্থ একত্র বাধা। 

“€6115515” অর্থ সাবধান হওয়। বা সতর্ক থাক1। ইহা! 116£1157, 

অসাবধান হওয়া, শব্দের বিপরীত। পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে 

.€€5112101)% এই শেষোস্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই যে সতর্ক 

থাক। ইহার সঙ্গে ভয়ের ভাব বর্তমান রহিয়াছে । এই ভয় হইতে ক্রমশঃ 

কিরূপে ভালবাসার স্ৃ্ি হয়, আদিতে যাহ। রুদ্র তাহ! কিরূপে শিব- 
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রূপ ধারণ করিয়াছে। বৈদিক যুগেই শৈবধর্থের ক্রমবিকাশের মধ্যে 
আমর! তাহা দেখিয়াছি । 

মানব জাতির জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম সন্বন্ধেও তাহার 

জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিতেছে, হতরাং ধর্ম মানবের সহজাত 
চিত্তবৃত্তি হইলেও তাহার সংজ্ঞ। কর! সহজ নহে। 

এস্থলে ধর্মযাজক, দার্শনিক প্রভৃতি নান! শ্রেণীর কয়েকজন 

মনীষী ধন্নের যে সংজ্ঞ। দিয়েছেন তাহ! উদ্ধৃত হইতেছে-_- 

1২0112101) 15 (110 001)501-৮70101) 01 ৮2]1765. 

11609011005. 

1২0110101) 15 71) 11101151১01)571)10 11110151011. 

-_1২01121] (11151017501 0170 1১৫০01১1001 15861). 

1২0118101) 15 21) 11000110101) 01 011)101) ৮১101 0110 0110, 

--118010901. 11115. 

1২011621017 15 10101 ৮1110111115 05 11110 1615001) ৮1101) 

(106 61671 0110 (01005.-0511190171 ১101759 (1001 96855 11) 

€৮1001 1২০01161011). 

[২0116101) 15 11011)11)6 19010 016 500111)155101) (0 111950017, 

0১01 917010]1 (17076 13011510905 6৮০10101017) 01 [ ০0-098%). 

1২0110101) 15 8 5011] 01 51111১105 ৮11101) 1111]1)606 076 06 

05616015601 0818 1701111165---1২018197010) (17115101001 1২1161012). 

[২0116101115 2 501১10011৮6 90011) 101 10100 91)12101)61)- 

5101) 01 11)0 11)111)106--1১175110110, 

1২০01151019 15 151)05৮10060--11 £1৮05 00 11121) 2 01621 11)- 

51£1)1 11160 111115011 21)0. 21155$015 0170 101511650 0005010175 210 

(10015 11111১27115 (0) 115 2 001101১1616 11711110119 ₹/101) 001501565 

8170 5 110700181 591801015090101 (0 ০] 10115001000, 
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[২6110101715 [9617601 060001), [0110 29116101067 17)016 1101 

1635 0917 10156 1))511)6 5191111 1960011)1116 00115010905 01 1)117- 
561 01)100181) 06 1011106 3১171017165]. 

12115101713 110191100 751561) ০ 10901. 01301) 91] ০811 

11)012] 0010165 25 1)111)6 0021)11021105 ; 01790 00125111010 1611- 

£1011.--1, 1$2100 

1106 05561706 01101101010 15 110 ১1011 71001 000111051 

011600101) 01 (150 01170110105 2110 00517095 (0%/2105 97) 10091] 

019100 16006701500 75 01 1110 11101)051 0১061101106 2110 13 

1101)1101119 19912110111) 0৬০1 01] 501115]) 001১1001501 0105116. 

10111) 9107171 1১1111., 

ৃষ্টিভঙ্গার ব্যতিক্রমবশতঃ এই সকল সংজ্ঞার মধো এতসব 
পার্থক্য দেখা! যাইতেছে । মানবজাতকে জীবন পণে বলুদুর 
অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে, ইহাদের প্রতোকটি সংজ্ঞার পশ্চাতে 

শত শত বতসরের অভিচ্ঞতা ও সাধন! বন্তমান রহিয়াছে । প্রাথমিক 

অবস্থায় ইহাদের কোন একটা সংভন্জার বিষয়ই তাহ।র পক্ষে ধারণা করা 
হয়ত সন্ভবপর ছিল না। পঞ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন _মানব প্ররুতির 

যে ঈশ্বরাভিমুখীন্ উচ্ছ্বায় তাহার নাম ধণ্ম। উচ্ছায় বলিতে 

ঈশ্বরানুরাগের প্রভাবে সমস্ত মানব প্ররুতি--জজজন, প্রীতি, ইচ্ছ! 
এ সকলের উন্নত হইয়1 উঠা বুঝায়। 

এমন অনেক ধন আছে যাহাতে ঈশ্বরের কোন প্বান নাই, 
স্থতরাং এই সংজ্ঞাও সর্ববা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 

টেইল মতে-_-”৪ 1১2116117] 51317100211617155” ধর্দ। 

জীবনে ধর্মের প্রথম উন্মেষের ইহ! নিকট-সংহ্ঞ। বলিয়া মনে হুর। 
২৯ 



১৪৬ শৈবধর্ম বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

ফ্লেঞ্জার মতে জীবন ও কার্য্ের নিয়ামক কোন অধিকতর ক্ষম ত- 

শালী শক্তিতে বিশ্বাস এবং তাহার শ্রীতি ও প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশে 

ষে সকল ক্রিয়ানুষ্ান কর! হয় তাহা ধর্ম্দ। লুক্রেসিয়াসের মতে ঈশ্বর 
সৃষ্টির মূলে ভয় রহিয়াছে ; “1 ৮৪5 1621 012 1190 11905 £0৫5 

11) (6 9/০0110৮-_ইহাই জীবনের প্রথমাবস্থার ধর্্স্ৃগ্থির প্রথম 
সোপান এরূপ মনে হয়। 

এই দেছটাই সব, ইহার প্রয়োজনসকল নির্বাহ করাই মানব- 
জীবনের একগাত্র লক্ষ্য ছিল। ন্বপ্পে সে দুর স্থানে গমন করিয়। 

কত কিছু দেখিল কিন্তু নিদ্রীভঙ্গে যখন জানিতে পারিল সে 

তাহার বিশ্রাম স্থানেই রহিয়াছে, কোথাও যায় নাই তখন তাহার নিকট 

আপন! হইতেই প্রশ্ন উপস্থিত হইল কে এত সব স্থানে গমন করিয়া 
এত কিছু দেখিয়া আদিল? দেহকে আশ্রয় করিয়৷ ইহার অতিরিক্ত 

এক আত্ম! (50170) আছে, তাহার এই প্রতীতি জন্মিল। তাহার 

সুল দেহকে আশ্রয় করিয়া এই যে তদতিরিক্ত আত্মার অবস্থিতি, 

জাগতিক যত কিছু সকলেরই মধ্যে তত্রপ কোন আত্মা (50110 
বর্তমান রহিয়াছে, ইহা তাহার চিন্ত। ও বিচার শক্তির স্ব!ভাবিক 

পরিণতি। যে পদার্থ আকারে ষত বড় তাহাতে যে আত্মা অবশ্থিতি 

করে তাহাও তত বড় ও ক্ষমতাশালী । পাহাড় পর্ববত নদী সরোবর 

আকাশ পৃথিবী গ্রহ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জাগতিক সকল পদার্থ ই এক 
একটী আত্মার বহিরাবরণ বিশেষ এই বিশ্বাস জন্মিল। বেবিলনের অধি- 
বাসীর। মনে করিল সাতটা গ্রহের মধ্যেই সাত দেবতার আত্ম! অবস্থিত 
রহিয়াছে । উরের দেবমন্দিরের ছাদ হইতে এই সকল দেবতার গতি 

পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা হইল। ইহা হইতে ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের স্ষথি। 
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আত্মা গুলিই সকলের মুলে, বহিজগণ্ ইহাদের বহিরাবরণ মাত্র, 
এই প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গে আর ছুইটী বিষয়ও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিল--ইহার্দিগের একটি প্রাকৃতিক বৃত্তির প্ররোচনায় অন্যান্য ইতর 
জন্তুর ন্যায় স্ত্ী-পুরুষের মধ্যে সংসর্গ ঘটে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্ত 

রমণীর গর্ভ হইতে হঠাৎ একটী জীবন্ত শিশুর উদ্ভব হয় কিরূপে, 

শিশুর ্ষ্টিই বা হয় কিরপে? আর একটা ঘটন।__পৃথিবী বক্ষ 

এক সময় গুষ্ধ মরু সদৃশ হয়, তাহাই আবার শস্যশ্যামলাচ্ছাদিত হয় 

ইহার হেতু কি? হয়ত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত 

হইতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার! দেখিতে পাইল 

সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে স্ত্রার যোশি মধ্যে পুরুষের রেতঃ 

সেক প্রয়োজন, তদ্রপ পৃথিবা বক্ষে ও আকাশের রেতরূপী বারিব্ষণের 

প্রয়োজন হয়। ইহা হইতে স্থির ইইল পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রীযোণি 

মধ্যে সির দেবতা বর্তম!ন রহিয়াছেন। পুরুষের লিঙ্গ ও স্ত্রীলোকের 

যোনিতে অবস্থিত স্থষ্টি দেবতার ন্যায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যেও 

সি দেবত। বিগ্মান রহিয়াছেন। তাহারা তাহার কল্পন৷ করিল, আকাশ 

হইতে বৃষ্টি রূপী রেতঃ প্িঞ্চন হয় পৃথিবী বক্ষ তাহা ধারণ করে, তাহ! 

হইতে শন্য উত্পন্ন হয় ; আকাশ পিত় স্থানীয় ও পৃথিবী মাতৃ স্থানীয়! 

এরূপ কল্পনার সৃষ্টি হইল। 

ভূমধাসাগরের উপকূল প্রদেশে গম প্রথম হইতে স্বাভাবিক 

অবস্থায় উৎপন্ন হইত। তথায় এই হেলিওলিথিক রুহ্ঠি সম্পন্ন 

জাতিই প্রথম কুষি কার্ধ্য দ্বারা শশ্যোপাদন করিতে শিখে। 

কিরূপে প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎুপন্ন হইতে পারে ইহা তাহাদের এক 

বিশেষ অনুধাবনার বিষয় হয়। কৃষিই বাহাদের জীবিক। নির্বাহের 

প্রধান উপায়, কোন কারণে যঘোচিত পরিমাণে শস্যোশুপর না হুইলে 



৯৪৮ শৈবধর্ম্দ বা রুদ্র-শিবোপাসন। 

তাহাদের মহ! বিপদ। কখন কখন এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইত। অনাবৃষ্ট 
তাহার প্রধান কারণ। দেবত! বিরূপ হইয়াছেন তাহার রেতঃ সিঞ্চন 

হইতেছে না, তাহার মনন্তুষ্টি সাধন চাই। দেবতার ক্রোধ অপনয়ন 
ও যাহাতে তাহার প্রসাদে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় এই 

উদ্দেশ্যে বীজবপন সময়ে লিঙ্গ পুজা ও নরবলি দ্বারা তাহার রক্তে 
পৃথিবী বক্ষ অনুরঞ্জিত করিয়া তাহাতে বীজবপন কর! হইত। 

1১111178015 1091) 001)1060 018 89০00. 00195 1780101% 17016 

০01701১1061 0191) ৮৮০00) 106 1790 5001) 17)6276 1910%15101) 

(01191175116 210 01595015110 00910 110 ৮50910 50000 80 18001)1176 

(0 021)50116 91) 21000100311 11915050. 1110 1000101) 0210)6 00 
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১]১17) 01 01701521705 076 1919০00 511)11115 1100 0106 21০00, 

$/01010 21)1১0250 10116 000 910 161111176 0)0 501]. 1116 

11001217501 15007870107 58011117069 1)0111091) 191000 2110 101621115 

$$1)01) (1000 50৮00 (11011 06195... :5017060117705 2. 01110011091 

425 55011110001. 116 4৯01)01)121)5 15016 2. 10010196101 0৮6- 

07510510780) 107" 21) 01010120107 0126 10815176 1600116 0106 

10110001170 1১101)10171101) 01 0110 8005, 21১0 %/11) 1317£006 

091" 1211011)0 0901110, 110 580116000 1৮/0 0110011)915--0176 25 ৪. 

5119501011600 101 (100 10701) 0101) 011190, (16 01101 25 ৪. 50195- 

(101182 (01 (10 ৮017061), 10715 15 06 01111) 01 006 
(11001 01 ৮108110015 21018011)01)0.” | 

 গ্ররের মঙ্গলের জন্য যীশু ধুষ্টের আত্মবলির কাহিনীর এস্বানেই 

মূল--ডুরেপ্ট এরূপ মনে করেন। এধেন্স এ থার্গেলিয়। (7:25119) 
উত্সবে মানবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেবতার নিকট ছুইটা 
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ছাগকে নির্দয়ভাবে ভাবে ইট নিক্ষেপ করিয়া বধ কর! হইত। 
উত্সবের এক বতসর পূর্বে কোনটাকে বধ করা হইবে তাহা স্থির 
কর! হুইত এবং বগসরকাল ইহাকে দেবতার ন্তায় পুর্জা করা হুইত। 
এই এক বশুসর কাল ইছার প্রতি রাজ সম্মান প্রদর্শন কর! হইত। 

ইনার পরবর্তী বসর বসন্ত কালে বীজ বপন সময়ে যে ছাগকে বধ 
কর! হইবে সে এই মৃত ছাগের পুনরুখখান (75501770007) এরূপ 

বিশ্বাসে ইহার পুজা করা হইত। 

11100 10010) 010561) (01 0110 10017 21010021 58011006 

525 70151810910 25 1116 1:051111001101) 01 1110 51211) ৮1001), 

21] 2112196901 51)711)6 85 0110 10৮17] 01 0110 21101) 

£0900055 51001 1)0] 91)1)2101) 001))150 11) 0110 1711. 
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ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্টিত মানবকে এইভাবে বধ করার পর ইহার 

মাংস ইত্যাদি ভোজন করিয়া প্রাথমিক অবস্থায় অবস্থিত মানব মনে 

করিত সে দেবতাকে ভক্ষণ করিয়। তাহার শক্তি লাভ করিতেছে। 

ক্রমে মানবের পরিবর্ধে অপর কোন পশুকে বধ করিধার প্রথ প্রবন্তিত 

হইতে থাকে । অবশেষে কাল সহকারে পশুর পরিবর্তে দেবতার দেহ 
ময়দ! দিয়ে (পুরোভাস) তৈয়ার করিয়! তাহ ভক্ষণ করার প্রণ। প্রচলিত 
হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে আমেরিকাতে নরবলির প্রথা ভীষণ আকার 
ধারণ করিয়াছিল। তথায় কাল সহকারে শস্যও শাক শব. দ্বারা দেবতার 

মুক্তি তৈয়ার কর! হইত, কিন্তু উপকরণগ্ডলিতে একত্র মিশ্রিত পিণ্ 
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করিবার জন্য জলের পরিবর্তে বালকের রক্ত ব্যবহার হইত। পুরোহিত- 
গণ যাছুমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা এ দেবমুর্তিকে প্রকৃত দেবভাতে পরিণত 
করিয়! ইহাকে আহার করিয়া দেবতাকে আহারের পুণ্য সঞ্চয় করিত। 

বট ধর্মের ইউকেরিষ্ট উৎসবে রুটি ও মদ্চের মধ্যে যে বীশুখুষ্টের 
মাংস ও রক্তের কল্পন] করিয়| তাহ! ভক্ষণ করা হয় তাহাও এই একই 
প্রথার অনুসরণ । 

প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থে এব্রাহাম তাহার পুত্র আইজাককে বলি 
দিবার জন্য দেবতার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, অবশেষে জেহবা 
তাহার পুত্রের পরিবর্তে মেষ বলি গ্রহণ করিয়াছিলেন এই যে 
কাহিনীর উল্লেখ, ইহা! নরবলির পরিবর্তে পশুবধের ব্যবস্থা প্রচলন 
বুঝায়। 

পুরাহিতগণ দেবতার উদ্দেশ্টে পশুবলি দিতেন সত্য, কিন্তু 
দেহের যত সকল উৎ্রুষ্ট উপাদেয় অংশ তাহা নিজেদের জন্য রাখিয়া 
দেবঙার 'উদেশো কিছু মজ্জামিশ্রিত নাড়াভড়ি ও হাড় নিবেদন 
করিত । 

117019000710150 19005010000 0957) 2$:100010 23 
(10 0005; 100 50901) (081)0 ৮৮705 01 1661)116 110 17705 
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10851118101 0110 8905 01010 10130 00081150111) 1901165 06- 
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দেবতাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চমত্কার ফন্দি-বটে। 
প্রঙ্া সৃগ্ির প্রতীক দেবতা লিঙ্গ। স্থষট প্রঙ্গার জীবন ধারণের 

উপধোগী শহ্যোৎপাদন শক্তির প্রতীক দেবা আকাশ ও পৃথিবা। 
ইহাদিগের উদ্দেশে পশুরক্ত সহকারে যে ক্রিয়ানুষ্ঠান তাহা যঞ্জ, 
এবং ইহাই প্রথম ধন্মকম্মা। পুরোহিতগণ রহস্যময় মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে 
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এই কার্ধ্য নির্বাহ করিত। এই মন্ত্রোচ্চারণ ও তাহার আনুসঙ্গিক কার্য 
গুলিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ“ ।)1:1011055” যাছুকার্যয সংজ্ঞা! দিয়াছেন। 

প্রত্যেক ধণ্রেরই দ্বিবিধ অঙ্গ থাকা প্রয়োজন । ইহাদিগকে ধর্খব 

বিজ্ঞান (11)5015) এবং ধর্মের ক্রিয়া পদ্ধতি (0006) আখ্যা দেওয়। 

যাইতে পারে। পাশ্চাত্য পঞ্চিতগণ যাহাকে “71701011069, বলিয়াছেন 

তাহ! ধর্মের দ্বিতীয় অঙ্গের অন্তভূক্ত। মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে কতগুলি 
কার্ধ্যানুষ্ঠান এই দ্বিতীয় অঙ্গের অধিকৃত বিষয়। পাশ্চাতা পঞ্িতগণ 
মন্ত্রগুলিকে 100210101712011 আঘথ্য। দিয়াছেন। ইহারা কি 

বাস্তবিকই অর্থশন্ত কতগুলি বাক্যের উচ্চারণ মাত্র অথবা ইহাদের মধ্যে 

কোনরূপ রহম্তপূর্ণ শক্তি রহিয়াছে তাহ! বিবেচনার বিষয়। প্রাথমিক 

মানব, যাহ! কিছু নিয়ে এই স্থুল জগৎ তাহার প্রতোক পদার্থ ই এক 

অতীন্দ্রিয় চৈতন্যময় শক্তির অধিষ্ঠান ভূমি মাত্র এরূপ জানিয়াছিল 
এবং নিজের দেহটাকেও তদ্রূপ মনে করিত। যাহা কিছু ভৌতিক 

পদার্থ সকলের মূলেই চৈতন্ত শক্তি বর্তমান রহিয়াছে । এই বিশ্বাস দৃঢ় 

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের এই শক্তির সহিহ অপরাপর শক্তির যোগসুত্র 

স্থাপন করার প্রচেষ্টা অতি স্বাভাবিক । অনুসন্গিতসা মানবের 

এক স্বাভাবিক বৃন্তি। কোনরূপ সমশ্যার সম্মুথীন্ হইলে যে পর্য্যন্ত 

তাহার সমাধান না হয়, সেই পর্যন্ত এই বৃত্তির উত্তেজনার নিবৃন্তি 

নাই। প্রাথমিক জীবনে পশু শিকার জীবিক। নির্ববাহের প্রধান 

উপায় ছিল। সে জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়। তাহাদিগকে ইতস্ততঃ 

বিচরণ করিতে হইত। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান সাধারণতঃ 

তাহাকে এই সকল সমস্যার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইত। পরবর্তী 

কালের পৌরোহিত্য পদের ইহ! অঙ্কুর । 
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যাহ৷ অতীন্জ্রিয় বিষয় মূলক তাহ! অবগত হইবার শক্তি বর্তমান 
কালের উন্নত স্তরে অবস্থিত মানবের ন্যায় প্রাথমিক মানবের মধ্যেও 

সমভাবে বিদ্ধমান ছিল ন| একথা কে বলিতে পারে ? পক্ষান্তরে ইহাই 
অধিক তর যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে মানব যতই জড় শক্তিকে নিজের 

প্রয়োজনে খাটাইবার আপ্রাণ চেষ্টায় নিজকে জড়ের মধ্যে নিমগ্ন 
করিতেছে সেই অনুপাতে যাহা জড়ের অতীত সেই সকল বিষয়ের 
অনুভব ক্ষমতা তাহার ততই সন্কুচিত হইয়। আসিতেছে । 

প্রাথমিক অবস্থায় সে নিজকে অতীন্দ্রিয় চৈতন্যশক্তি বিশেষ বলিয়া 
জানিত এবং তাহ। অপেক্ষ। অধিকতর ক্ষমতাশালী চৈতন্য শক্তি দ্বারা সে 
পরিবেহ্িত রহিয়াছে এরূপ মনে করিত । নানারূপ বিপদসস্কুল অবস্থার 

মধ্যে বাস হেতু স্বভাবতঃই এ সকল শক্তির প্রসন্ন! লাভের জন্য তাহার 
প্রাণ বাকুল হইত। জীবনের অনিশ্চয়ত। নিবন্ধন এই নিওরশীলতার 
ভাব তাহার অন্তরে নিরন্তরই বর্ধমান থাকিত। বর্ধমান কালের 
সভ্য জাতিগণ প্র।কৃতিক শক্তি নিচয়কে স্ববশে আনয়ন দ্বারা জীবন 

পথ শ্ুখসেব্য ও সরল করিয়াচে, কোনরূপ আধিদৈবিক শক্তির 

শরণাপম হইবার প্রয়োজন রাখে না, অধিকল্থ্ব জীবনটা এতই জটিল 

হইতেছে যে এ সকল কোন বিষয়ের সন্ধান লইবার সময়ও পায় ন1। 
প্রাথমিক জীবনে অবস্থ| অন্যরূপ ভিল। অভাব প্রয়োজন খুব কম 



অয়োদশ পরিচ্ছেদ . ১৫৩ 

ছিল-_কিন্তু অভাবমোচন ও যাহা প্রয়োজনীয় তাহা প্রাপ্তির জঙ্ক 
তাহাদিগকে সেই চৈতন্যশক্তির মুখাপেক্ষী হইয়! থাকিতে হইত। 
অনুক্ষণ এই অনুধ্যান হইতে তাহাদের অতীন্দ্িয় বিয়ানুভূতি 
(95151010051 10911)6 ) অধিকতর তীক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

“255 01 05 90110 0911 566. 61111550105 9101710 ইছা 

বড়ই সার কথ! তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সকল মানবের পক্ষেই 

তাহা সমভাবে প্রযোজ্য, কিন্ত্ব ইহাও ঠিক বর্ধমান কালের 

তথাকথিত সভ্য মানব প্রয়োগের অভাবে তাহার সেই ক্ষমতা! হারাইয়। 
ফেলিয়াছে। যোগীর! সাধন! দ্বার! যে শক্তি লাভ করিতে সমর্থ 

হয়, আদিতে মানবের ইহা যে অন্ততঃ কথঞ্ঃত পরিমাণে স্বাভাবিক 

শক্তি ছিল না, কে বলিতে পারে ? 

বর্তমান কাঁলেও একের উপর অপরের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ছে 

সকল দৃষ্টান্ত দেখা যায় ইহাতে সাধন| দ্বার ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা 

যে উৎপাদন করিতে পারা যয়ি তাহা প্রতিপন্ন হয়। অগ্ঠাপি যাহার! 

জীবনের এক প্রকার প্রাথমিক অবস্থায় হিংসপশ্ুসমাকার্ণ অরণা- 

ভূমিতে বাস করে তাহাদের দর্শন, আত্বাণ প্রস্তুতি শক্তি যে সাধারণ 

লোক হুইতে অনেক প্রবল তাহা সকলেই অবগত আছে। অধিকল্ক 

তাহাদের এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন প্রকৃতির এক ষ্ঠ ইন্দিয়ও ঘে 

আছে, যদ্দ্বারা তাহার! ভবিষ্যৎ বিপদ আগমনের বিষয় পূর্বাঙ্ছে জানিতে 

পারে এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টীন্ত রহিয়াছে । 
ম্ত্রপ্রয়োগ এবং অনুষ্ঠানের অঙগীড়ুত উপকরণণুলির বথাবথ 

ভাবে স্থাপন সকল ধর্ন্মানুষ্ঠানেরই অপরিহার্য বিধি। ইহা! ধর্ণা 

কর্মের এক রহম্ত । ধাহার৷ আচার্য বা পুরোহিত তাহার! এই রন 

অবগত আছেন, সাধারণের এই বিশ্বা। বাদুমন্ত্র গুলি সমুদয়ই বিশেষ 
গ 



১৫৪ শৈবধর্ম্ম বা! রুদ্র'শিবোপাসনা 

শক্তিবিশিষ্ট । এই শক্তি প্রয়োগ হইতে আকাঙ্্ষিত ফলপ্রাপ্তি হয়। 
প্রথমাবস্থায় ইহ প্রতীক মাত্র ছিল। ডুরাণ্ট বলেন “[0972115 1615 
51711990796 ৪100. 61189 00901 9015555001 তাহার এই 

মত. খুব সমীচীন বলিয়! মনে হয়। তীব্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ হইতে 
আকাঙ্ক্িত ফল লাভ করা বিচিত্র নাহে। ভিতরে এই শক্তি 

রহিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মনন্তুষ্টির জন্য অন্যান্য যত কার্য্য- 
বিধি। দৈবশক্তির নিকট যে জন্য প্রার্থনা তাহা বুঝাইবার জন্য 
তাহার অভিনয় কর! হইত; এমন কি বর্থমানেও তাহা বিলুপ্ত হয় 

নাই। জার্ম্মনীর কোন কোন স্থানে, সারভিয়। ও রোমেনীয়ায় যখন 

অনাবৃষ্টি ঘটে তাহ! নিবারণের জগ্ প্রার্থনা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
এক বালিকার দেহ হইতে কাপড় উম্মোচন করিয়া পরম সমারোহের 

সহিত পুরোহিত থাছুমন্ত্র সহকারে তাহার শরীরে জল ঢালিতে থাকে । ১ 
ইহ। দ্বারা কি জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে তাহ! জ্ঞাপন 
করা হয়। বোণিও দ্বীপে ডাইক()521. জাতির মধ্যে এক প্রথা আছে 

স্লীলোকের প্রসব বেদন। উপস্থিত হইলে কোন যাদুকর ডাকা হয়। 
সে ব্যক্তি প্রসব যাতন। লাঘব করিবার জন্য ও শীত্র শীঘ্র সম্ভান 

ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য নিজের দেহেতে যাতনার ভাণ পূর্বক নানারূপ 

ক্রিয়া করিতে থাকে । কিছু কাল পর সে তাহার উদরের নিকটবর্তী 
স্থান হইতে যাচুমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে এক খণ্ড ইষ্টক ফেলিয়। দেয় 
ভদ্দূষ্টে সন্তানও ভূমিষ্ট হুইয়া পড়ে ।২ পৃথিবীর সকল জাতির 
"8৮10 015 099 2 30010210197, 967৮12 [9015 01 06177)91), 

₹/1)60) 1211) 1895 19261) 10125 ৮7101017610, ও 5০০1115 £111 25 500119196৫ 
10 ৮2৫] 15 [9001160 ০৮০] 1967 061610711008515, 0০ 0180 2.0০0] 
81117151810 [82010 1017001195+, 8২681728017, 

2. 4৯100160186 105215 01 13011700 51861) 2 5/0178210) 15 17) 1210907, 
পর 08801012810 15 021160 11) ৮৮1) 00165 00 6956 137 [991183, 2170 0০ 16৫ 

016 00810 1১07) 01101, 19৬ 1)177)56]11 0176 00061 0105 ০01800- 



ব্য়োদশ পরিচ্ছেদ ৃ ১৫৫ 

মধ এরূপ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । প্রাকৃতিক পদার্থ নিচয়ের প্রত্যেকের ' 
প্রাণস্থবরূপ এক দেবতার অস্তিখে যে বিশ্বাস, তাহা হইতে কবিতার 

এবং অঙ্গভঙ্গী সহকারে যাছুমন্ত্রগুলির প্রয়োগ ও উচ্চারণ হইতে, 

নাটকের স্যষ্টি হইয়াছে। মানব জাতির জ্ঞানভাঙারে বাতুমন্ত্রের 
দান এখানেই শেষ হয় নাই। 

সমাজ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল যে সকল প্রাকৃতিক 

আবেষ্টনের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্র! নির্বাহ হইত, তাহাতে 

কাধ্য হইতে কারণ কি তাহ! অবগত হওয়ার জন্য অধিকাংশ সময়ই 
বিশেষ জটিল তর্ক বিচারের প্রয়োজন হইত না। সমাজের 

মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান সকলে শ্রাহারই শরণাপন্ন হইত । 

তিনি মূল কারণ কি তাহ! যুক্তি ও বিচার দ্বারা হয়ত স্থির করিতে 

সমর্থ হইতেন, তথাপি দিজের প্রতিপত্তি ও রহস্য জ্ঞান অক্ষুন্ন রাখিবার 
জন্য সঙ্গে সঙ্গে এই সকল যাতুমন্ত্রের প্রয়োগ করিতেন । অধিকাংশ 
সময় এই মন্ত্র শক্তিও বিচার শক্তির সহায়ক এরপ বিশ্বাস চিল। 
ইহ। হইতে চিকিত্সা শাস্স্ের উদ্ভব হইয়াছে । চিকিতস! শান্সের উন্নতি 

সাধন করিতে গিয়া তাহার! রসায়ন শান্স্েরও সন্ধান পান। যাদ্বমন্ত 

সহকারে অনুষ্ঠিত ধর্মকার্্যকে অবলম্বন করিয়া ধণ্ম বিঙ্কান, অধ্যাত্ম 

বিজ্ঞান, (1116001155105 ), চিকিস! শান্স, জ্যোতিষ শাস্ প্রভৃতির 

উদ্ভব হইয়াছে । 

পূর্বে বলা হইয়াছে, পৃথিবী বক্ষ হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শশ্যে।ত- 
পাদনের জন্যই নরবলি সহকারে লিঙ্গে পাসনার প্রবর্তন । ইহাতে 

পপ রি বত 

[10115 01 06110 গো, 5১110750710 17100105 9115 [১81)16)81)16 হিতে 
190 1015 2 91010 0701১070118 1015 দারগিত 2710 0110 ৭, রি 
055101760 (0 11700006 0110 12605 (00 110711210 1110 516)11৫7 

৮, 1)9780 



১৫৬ শৈবধর্্দ বা রুদ্র-শিবোপাসন। 

ধাহুমন্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল মন্ত্প্রয়োগের মধ্যে 

তীন্র ইচ্ছাশক্তিপ্ন প্রেরণা থাকিত, কি উদ্দেশ্যে এই সকল মন্ত্রের 

প্রয়োগ হইতেছে তাহ বুঝিতে যেন দেবতার অন্তরে কোনরূপ সন্দেহের 

অবকাশ না থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে সে সময় প্রত্যক্ষরূপে 

সত্ী-পুরুষের সঙ্গমের ব্যবস্থা থাকিত।+ 
শিকারই যখন জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল, নানারূপ 

হিংত্র জন্তসমাকুল অরণ্য বাসভূমি ছিল, অথচ কোন কোন জাতির 
পশুকে স্ববসে আনয়ন করতঃ পশুচারী জীবন আরম্ত হইয়াছে, তখন 

কোন কোন বিশেষ পশু ও কোন কোন বৃক্ষে তাহাদের জীবনবিনাশ- 

ক্ষম দেবতার! অবস্থিতি করিতেছে এরূপ মনে করিয়া বিশেষভাবে 

এঁ সকল পশু ও বৃক্ষের পুজা করা হুইত। ক্রমে এই প্রথা কৃষি 
জীবনবা1পনকারিদিগের মধ্যেও প্রচলিত হয়। তাহারা নরবলির 

পরিবর্তে কোন বিশেষ পশুর বধপ্রথ| প্রবর্ধন করিতে আরস্ত করে। 

বসন্তোত্সবে নরশোণিতে ভূমি কর্দমাকারে পরিণত করিয়া তাহাতে 
বীজ বপনের পরিবর্তে এ বিশেষ পশুর শোণিতে এই কাধ্য সম্পন্ন 
হইতে থাকে । যে পশুটীকে বলি দিতে হইবে উহাকে চিহ্নিত করা 

হইত। এই চিন্তিত করার নাম টোটেম। ধর্মের ক্রমবিকাশে 

ইহা একটি বিশেষ ধাপ। নরবলির পরিবর্ঠে পশুবলির প্রবর্তন । 
পৃথিবীর সমুদয় জাতির মধ্যে ইহা প্রসার লাভ করিয়াছিল। 

পশুটাকে এক বশুসর কাল দেবতারূপে পুজ। করা হইত । তদনন্তর 

বসন্ত উত্সবে ইহাকে বলি দেওয়। হইত। ইহার মাংস ভোজন 

করিয়া! মকলে মনে করিত দেবতার মাংস ভোঞ্জন করিলাম। 

1, 1১151119050-1116 11101160060 1011 0011111881)901018 0? 0186 10021 

11889, ১০ (1921 5156, ৮৮190) 61৮65 91711) 101617010৮6 00 9300858 101 

0015811)05151818011)£ ৬1891 545 ০১1১6০050 01 1961 
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উপনিষর্ধ যুগে বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
প্রবন্তন হইতেছে দেখ! যায়। বুহদারণ্যক উপনিষদে অর্থমেধ যজ্ঞের 

অশ্ব সম্বন্ধে অধ্যাত্বুতত্ব, যথা-_ 

উষা যজ্তীয় অশ্বের শির, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, মুখবিবর বৈশ্বানর 
অগ্নি, সংবতসর ইহার আত্ম। এইরূপে যাহ! কিছু নিয়ে জগত” 

প্রপঞ্চ, যজ্ঞীয় অ্বে এই সমুদয়ই আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে 
প্রজাপতি স্বয়ং অশখমধে! প্রবেশ করিলেন, তিনি ওতপ্রোতভাবে 

তাহাতে ব্যাপ্ত;হইলেন। অশ্বকে যজ্ঞ আহুতি প্রদান পূর্বক ইহার 
ংস ভক্ষণ কর! যেন দেবতাকেই ভক্ষণ করা, অর্থাৎ দেবতার সঙ্গে 

তাদাত্ম্য স্থাপন করা । ১ 

ইংলগ্ডের সিংহ, ফরাসীজাতির ঈগল, রুশিয়ার ভল্ল.ক, ইহারা এ 
সকল জাতির টটেমরূপে পুজিত পশুসকলের প্রতিকৃতি নিশানস্বরূপ 
(1058119)। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই কোন না কোন সময়ে এই 

প্রথা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশও তাহার বাহিরে ছিলন।। চারি 

শত খুঃ অঃ পূর্বে রচিত বৌদ্ধগ্রস্থ “নিদ্দেশে” যে সকল ধর্ন্ম সম্প্রদায়ের 
তালিকা দেওয়৷ হইয়াছে, তাহতে হাতি, ঘোড়া, গাভী, কুকুর ওকাকের 

উপামকগণের নামোল্লেখ আছে । ইহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় 

হেলিওলিথিক কৃষ্টিসম্পন্ন দ্রবিড় জাতির লোক থাক। খুবই সম্ভবপর। 

ধন্মের ক্রম বিকাশের পরবন্তী ধাপকে ইংরাজিতে টেবু 

(৪১০০) সংজ্ঞা দেওয়। হইয়াছে । উপাস্য দেবতার এক বিশেষ 

সম্প্রদায় ভুক্ত পুজারী ভিন্ন অপর কাহারই সেই দেবতাকে স্পর্শ 
করিবার অধিকার নাই। স্পশ করিলে হয় ততক্ষণাত মৃত্যু, অথবা! 

(১) আমাদের দেশে বৈদিক যে পশুবধ গ্রথাও তাহই। বৈদিক 

হজ্জ ও আর্য কৃষ্টি নামক গ্রন্থে তাহার বিবরণ পহিয়াছে। 



১৫৮ শৈবধন্ম বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

নরক ভেগ অবশ্বপ্তাবী। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন 

বর্ণের বিগ্রহ স্পর্শের অনধিকার ইহার দৃষ্টান্ত। সকল জাতির মধ্যে 
অগ্ভাপি কোন ন| কোন আকারে ইহা প্রচলিত রহিয়াছে । 

ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পূর্বপুরুষদের দেবতার আনে 

স্থাপন করিয়া তাহাদের পুজ। পরবর্তী ধাপ। বিশ্বাস ছিল যত কিছু 
জাগতিক পদার্থ সকলের মধো অধিষ্াতৃদেবজা বিদ্ভমান রহিয়াছেন। 
সেই দেবহার তুষ্ট সাধনোন্দেশ্যে ধর্ম কর্মের প্রথম স্থষ্টি। ক্রমে 
অরণ্যাণীর নান! পশুর মধো সেই দেবতার বিশেষ অধিষ্ঠান রহিয়াছে 
এই বিশ্বাসে তাহাদের পুজা, তদনন্তর নররূপী দেবতার পুজ1। মানব 
আকারে আবিভ্ভূতি ঈশ্বরের আরাধন৷ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে একটা মধ্য- 

বন্তী (0475091) অবস্থ। ছিল যাহাতে দেবত। পশু ও মানব উভয়াকৃতির 

মিশ্রণরূপে কল্পিত হইত। মিশর দেশের ফিনিক্স্ ও আমাদের 

দেশে নৃসিংহমুর্তি ইহার দষ্টান্ত। গ্রীসের ইতিহাসে মিনটোর, সেপ্টর 
(০6775) সেটারস্ (53:13) ইত্যাদি ইহার অপরাপর দৃষ্টান্ত । 

স্বপ্ন হইতে আদিতে দেহাতিরিক্ত আত্মার সন্তাতে বিশ্বাস এবং 

তাহ! হইতে প্রথম ধশ্মের স্থগি। স্বপ্রকে অবলম্বন করিয়াই আধি- 

দৈবিক দেবত| অবশেষে ঈশ্বর হইয়াছেন। 

অনেক সময়ই আমরা শ্বপ্নে মৃত ব্যক্তির দর্শন পাই। প্রাথমিক 

অবস্থায় মানব ধখন ইহ! দেখিল তপন তাহার অন্তরে প্রতীতি জন্মিল 

স্বত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায় নাঁ। আত্মাট! বর্তমান থাকে 
এবং অলক্ষিতভাবে জীবিত দিগের মধ্যে আসা যাওয়া করে। 
ইহুলোকে যে যত বড় শক্তিশালী থাকে পরলোকস্থ তাহার আত্মা ও . 

তদনুরূপ শক্তিশালী হয়। জীবিতাবস্থায় শত্রু ছিল পরাক্রমশালী ' তেমন 

ব্যক্তির আত্ম! তথায়ও শক্ররূপে অনিষ্ট সাধনে তশুপর থাকা সম্তব,. 



ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ১৫৯ 

অথচ তাহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। এই ভয় 
হইতে তাহার প্রসন্নতী লাভের জন্য পুজা । প্রথমতঃ, যাহা ভয়ের 

কারণ ছিল তাহার প্রসন্নতা লাভের জন্য এই যে প্রয়াস তাহ। হইতে 

ধর্মাকর্মের সৃষ্টি । ইহলোকে ধাহারা হিতৈষী বন্ধু ছিলেন বিশেষভাবে 

নিজের পিতৃপুরুষরা-পরলোকে গমনের পর তাঁহাদের সঙ্গে সম্মদ্ধ 

তো! একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাহাদের ভালবাসার কথ! ক্মরণ 

'করিয়৷ ত্রাহাদের পুতি ভক্তির সথগর স্বাভাবিক, তীহাদের নিকট 

আকাঙিক্ষত বন্ত লাভের জন্য প্রার্থনাও স্বাভাবিক । শত্রুর প্রেতাত্ব! 

হইতে যাহাতে অমঙ্গল ন। ঘটে সে জন্য তাহার পুজা, আর এ জীবনে 

ধাহারা ভক্তি ও প্রেমের আম্পদ ছিলেন আকাঙ্ক্ষিত বস্তব লাভের 

জম্থা তাহাদের পুজা, এতছুভয়ের মধ্যে যে মনোবৃত্তি তাহ) হইতে এশী- 
শক্তির কল্পনা, এবং যে দেবতাতে এই সকল শক্তির একত্র সমাহার 
রছিয়াছে তিনি ঈশ্বর। 

মৃত ব্যক্তির আত্মার সহিত নিরন্তর আমাদের যে আত্মিক যোগ 

রহিয়াছে কোন কোন অসভা জাতির মধ্যে এই বিশ্বাম এত প্রবল ষে 

তাহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে একজন দাসের উপর তাহার 

ভার দিয়া এ ব্যক্তির মস্তক ছেদন কর! হয়, ত।হার দেহমুক্ত আত্মা 

এঁ সংবাদ বহন করিয়! থাকে । ঘি কোন স্তুল হয়, অথবা নৃতন কোন 
খবর দেওয়া প্রয়োজন হয়, তখন অপর এক ব্যক্তির উপর এই ভার 
অর্পণ করিয়। তাহার মস্তক ছেদন করিয়৷ তাহার আম্মাকে পাঠান 
হয়। ১ 
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১৬৩ শৈবধর্শ বা রত্র-শিবোপাসন। 

আমাদের দেশে যে শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ইহা 

পরলোকগত পিতৃপুরুষদের সহিত. আত্মিক যোগ যে অক্ষুঞ্জ রহিয়াছে 
তাহা জ্ঞাপন করে। ঠাহাদিগের মধ্যে ধাহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন 
বিশেষভাবে যিনি বংশের আদিপুরুষ, ক্রমে তিনি দেবতার আসনে 

প্রতিষ্ঠিত হন এবং কোন বিশেষ দেবত| হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছে 

এরূপ বিশ্বাস জন্মিতে থাকে। এইরূপে পুরাণের (71/019198) 

সি হয়। আমাদিগের দেশের সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে সমুুপন্ন দুই 
ক্ষত্রিয় রাজবংশ ইহার দৃষ্টান্ত । 

ধর্মীত্ভানের পর পর অনেক ধাপ অতিক্রম করার পর অবশেষে 

মনব এক নরদেবতার সন্ধান পাইয়াছে। গ্রথমতঃ বিশ্বব্যাপী 

অতীন্দ্রিয় আত্মা সকল বিরাজ করিতেছে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে 

পদে পদে তাহার বিপদের সন্তাবন। রহিয়াছে, এই বিশ্বাস জন্মে। 

বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য এই সকল আত্মার শরণাপন্ন হওয়াই 
প্রধান ধর্ম কণ্্ম। ইহার পরবর্তী ধাপ বংশ বৃদ্ধি ও পৃথিবীর শহ্বোৎ- 

পা্দিক! শক্তির বৃদ্ধির উদ্দেশো নর শোণিত সহকারে লিঙ্গোপাসনা, 

তদন্তর পশুপুজ। এবং ইহার পরবর্তী ধাপ রাজাদিগকে ও পূর্বপুরুষদিগকে 
দেবতারূপে কল্পন! করিয়। নরাকার দেবতার পুঞ্জাকরা। পূর্বপুরুষের 

পুক্ত। হইতে ক্রমে ধন্মে ঈশ্বর তব্বের বিকাশ হইয়াছে । প্রথমতঃ তাহাকে 
সর্বপ্রকার দৈহিক শক্তির আধার এরূপ কল্পন! করিয়! তাহার উপাসন! 

করা হইত। মানবের দৈহিক ঝলকে অতিক্রম করিয়। পশুর দৈহিক বল 

রহিয়াছে এ জন্য পশ্ুমধে সেই দেবত| বিরাজ করিতেছেন এ বিশ্বাসে 

পশ্ুপৃ্জা (0:51)। ক্রমে যখন জানিতে পারিল শারারিক বলে পশু 
অপেক্ষা হীন হইলেও বুদ্ধি বলে মানব পশু অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, তখন পশু দে 

ও মানৰ দেছের সংমিশ্রণে সেই দেবতার রূপ কল্পিত হইল। পরবর্তী 
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বিকাশ পরলোকগত পিতৃপুরুষদের দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা । 
মানব জাতির যত ধশ্ম সকলই এই কয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া 

বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে । স্পেনসার (9৮76) বলেন-_ 

81116181975 ০০৪1 ০৪ 1600050 6০ 21706500 ৬/019117” 

আদিতে পাশবিক শক্তির পুজা পূর্বপুরুষ পুজার মূল হইলেও এই 

পু! হইতে মানবের আধ্যাত্মিক জীবন অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে ; 
এবং দেবত। যে শুধু পাশবিক শক্তির আধার তাহ নহে, তিনি সর্ব 

মঙ্গলের আলয়ও বটে এবং শ্রাহা হইতে সর্বপ্রকার নৈতিক নিয়ম 

প্রস্থত হইতেছে--এই সকলের অন্বরন্তী হুইয়। চলাহেই মানবের 
কল্যাণ, মানব এই জ্কানও লাভ করিয়াছে । ডূরাণ্ট বলেন-_ 

৬101) 21700950017 5৮0151)11) 0211)0 161)10010100 4 £001 0107126 

11070119101) : 10 170011121715001 11, 560) 10) 51)681, 201861 011605561 

100 00100160610) 11) (6171)5 11150 691 1110 50769101051, 11707 

০1 1116 91165 11101). 16 1১101১01001 1110 ৮৮৫৮০ 16091 016 27021 

21)01)1019017)0]]91)16 1711]5 ০1)010109. (৮0000 910 1010, 

কিন্তু যাহা কিছু জাগতিক ব্যাপার সকলের পশ্চাতে যে এক মঙ্গলময় 

শক্তি বর্তম্মন রহিয়াছে মানবের মনে এই জানের উদয় হইতে অনেক 

সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল । ইহ! মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 

জীবনের সর্বাজীন উন্নতিসাপেক্ষ ছিল। পিতলোকের অমরবের 

কল্পনা হইতে যত কিছু প্রাকৃতিক শক্তি আছে তাহাদের মুলে কোন 

দেবত। বর্তমান রহিয়াছে এই জ্ঞান জন্মে এবং তাহ! হইতে বনু 

দেবতার পুজামুলক ধন্মের স্থষ্টি হয়। যে জাতিতে যে আবেষ্টনের 
মধ্যে এই সকল দেবতার কল্পনা, সেই জাতির জীবনের আধ্যাত্মিক ও 

নৈতিক ভালমন্দ গুণাবলী সকলই কোন না কোন আকারে এ সকল 
দেবতাতেও আরোপিত হুইয়াছিল। দেবতার! অমর থাকিয়া গেলেন 

ত১ 
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সত্য, কিন্তু যাহার! উপাঁসক তাহাদের নৈতিক জীবনের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটিতে থাকিল। মানুষের 

নৈতিক জীবনের যখন বিস্চ্ঘল অবস্থা তাহাদের দেবতার তখন ঠিক 
তদনুষায়ী অবস্থা । এই সকল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ৬০০ খুঃ 

অঃ পূর্বে জিনকন বর্ণন| করিয়াছেন-_মানুষ কল্পনা করে দেবতাঁদেরও 
তাহাদের মত কথ! বলিবার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় এবং দেবতারাও 

তাহাদের মতই কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে । যদি ইতর 

জম্দিগের মুর্তি রচনার ক্ষমতা থাকিত তাহ! হইলে তাহারাও নিজেদের 

প্রতিকৃতি অনুযায়ী তাহাদের দেবতার মূর্তি রচনা করিত।১ হোমার ও 

হিসিয়ডের সময়ে দেবতাদের চরিত্রে এত যে কলঙ্ক দেখা যায় তাহ। 

তদানীন্তন গ্রীক জাতির জীবনের কলঙ্ক কালিমার প্রতিবিম্ব মাত্র । 

নীতিবিগহিত এই নকল অপকার্য্যে দেবতার! মানুষ অপেক্ষা অধিক 

চতুর, এইমাত্র তাহাদের দেবত্ব। মানবের নৈতিক জ্ঞানের বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের সম্বন্ধেও তাহাদের ধারণার পরিবর্তন ঘটিতে 

থাকে । তাই দেখা যায় গ্রীক দেশের অলিম্পক্ পর্বতবাসী এই সকল 
দেবতার চরিত্র বর্ণনে হোমার ও প্লেটোর মধ্যে আকাশ পাতাল 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ১৬৩ 

গ্রীস দেশের দেবতাদের সম্বন্ধে যাহ! বলা হইল, সকল দেশের 
দেবতাদিগের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। প্রথমাবস্থায় জীবনের 
অনিশ্চয়ত। নিবন্ধন আত্মরক্ষার প্রেরণাই সকল কার্যের উৎস ছিল, 
এই জন্য এমন কোন কার্যই গহিত বলিয়া গণ্য হইত না, যাহ! আত্ম- 
রক্ষার অনুকুল বলিয়া! বিবেচিত হইত। ক্রমে পারিবারিক, সামাজিক 
ও রাষ্ট্রীয় জীবন যখন স্থিরভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, নৈতিক 
জীবনও বিকাশ লাভের অবকাশ পাইল, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
মানবের মনোবৃত্তি উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে লাগিল। 

হেলিওলিধিক কষ্টি-সম্পন্ন হিক্রজাতির যুদ্ধের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর দেবতা 
জিহোভার স্থানে খুষ্ট জন্মগ্রহণ করিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন 
দেবত৷ ইন্দ্রের স্থলে বিষুনারায়ণের আসন পরি গ্রহের মূলে একই সতা 
বিদ্ধমান রহিয়াছে । সকল দেশেই প্রথমাবস্থায় প্রাকৃতিক শক্তিগুলি 

বিভিন্ন দেবতারূপে কল্পিত হইত । এই সকল শক্তির মুলে যে এক 

দেবতার কার্য, বিষ্কমান রহিয়াছে মানবের অন্তরে এই সতোর ধিকাশ 

হইতে অনেক সময় লাগিয়া! ছিল। ইহা মানব ঞ্াঠির আধ্যাত্মিক চরম 
উন্নতির পরিচায়ক । এই এক মুলশক্তি হইতে মপরাপর সকপ 

শক্তির উদ্ভব। ইহ! যখন মানধ জানিতে পারিল, '৬খন এই 

সকল শক্তির একত্র সমাহার দ্বার ঈশ্বরের সৃষ্টি হইল । ঈশ্বর জগতের 

অ্রষ্টা চর পারেন ই পারমার্থিক সত্য যাহা, তাহাকে ঈশখর রূপে 
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১৬৪ শৈবধর্্ম বা রুদ্র-শিবোপাসন৷ 

অভিহিত করা মানবের কল্পনার স্থষ্টি। মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের এই 
ষে চিরস্তন সন্বন্ধ তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। পতগ্রলি মানবকে পুরুষ 

আখ্যা! দিয়া ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলিয়াছেন। তিনি ক্রেশ 

বিপাক ও আশয় হইতে সদা মুক্ত এবং তাহাতে সকল এরশ্বর্য্যের 
পরাকাষ্ঠ! প্রাপ্তি হইয়াছে অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও সর্ব- 

শক্তিমান এবং মানবের পক্ষে সকল মঙ্গলের আকর। মানৰ 

এও জানিতে পারিল ঘদিও সে ক্লেশ বিপাক ও আশয় হুইতে 

মুক্ত নহে, এই সকল বন্ধনহ ইতে মুক্ত হইবার তাহার অধিকার আছে । 

ইহা। তাহার পুরুষকার ও ঈশ্বরের কৃপা এতদুভয় সাপেক্ষ। ইহা 

হইতে মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের এক বিশেষ যোগ স্থাপিত হইল। ইহার 

মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস, সাধনা ও যুক্তি বিচার দ্বারা সত্য নির্ণয়ের 

প্রয়াস । ইহা ছইতে দর্শন ও ধন্মন উভয়ের স্থৃষ্টি । কার্য্য হইতে কারণ 

নির্ণয়ের যে প্রয়াস ইহ মানবের স্বভাবজাত বৃত্তি । এই বৃত্তির প্রেরণায় 

জাগতিক ব্যাপার সকলের প্রকূত ব্যাথ্য। কি (০01515061€ 1াতো- 

101696০1 ০1 0৩ ৬০10 ) তাহা জানিবার ষে প্রয়াস তাহা 

হইতে দর্শনের স্ঙ্ি। ইহার সঙ্গে যখন ভাবপ্রবণত। মিলিত হয় 

তখন তাহ ধন্দ নামে অভিহিত হয়। বিষয়টা আর এক ভাবে বলা 

যাইতে পারে, যাহ! পারমার্থিক সত্ত। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশ হইতেছে 

এক একটা মানব । সেই সমগ্র ব৷ সমষ্টির সঙ্গে ব্যন্টি মানবের ষে সম্বন্ধ 

তাহা স্থাপনের পন্থা! নিণয়ের প্রয়াস যখন একমাত্র নিজের বিচার শক্তির 

মধ্যে নিবন্ধ থাকে তখন তাহা হইতে পারমার্থিক তত্বমূলক দর্শনের 

স্প্তি হয়। এই প্রয়াসে যখন সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টি মানবের চিত্তের 
ভাবোচ্ছাস মিলিত হয় তখন তাহ! ধন্ধ নামে অভিহিত হয়। ১ 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৰ ১৬৫ 

বাহা৷ সমগ্র তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্ত তীহারই অংশ 

বিশেষ ক্ষুদ্রের যে একানস্তিক অনুরাগ ও নির্ভরশীলতার ভাব তাহাতে 

আরাধ্য দেবতাকে আপনার হইতেও আপনার করিয়া তুলিয়াছে। 
তিনি আর্ত জনের বন্ধু, বিপদ ভগ্তান এবং সর্বপ্রকার মঙ্গলের নিদান। 

এই সম্বন্ধ খন গাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয়, তখন তিনি উপাসকের যোগ- 
ক্ষেম বহনকারী হন। ঘোর দুর্দিনে, যখন নিরাশার ঘনতমসা 

১তুদ্দিক হইতে ঘিরিয়া আসে, তখন তিনিই পরম স্ুহৃদরূপে নিকটে 

রহিয়াছেন, ভগ্র ও ব্যথিত প্রাণকে ক্ষোড়। দিবার জন্থা, জীবন সংগ্রামে 

জয়লাভের জন্য তিনিই সারথি রূপে সহায়ক রহিয়াছেন, ভক্ত এই 

সকল জানিতে পারে । ছষিকেশ রূপে তিনি তাহার উপদেষ্টা ও অনুমন্তা 

ভ্াহার ন্নেহাবেষ্টনের মধ্যে ভক্তের স্থিতি, তিনিও ভক্তের অন্তর 

বাহির সর্বত্র পূর্ণ করিয়! বিরাজিত রহিয়াছেন। এখানে মানব- 

জীবনের কৃতার্থতা, ইহা ধন্দ্ম। মানব জীবনের আকাঙক্ষ।র কিন্তু 

এখানেই শেষ হয় না। আধ্যাত্মিক রাজোর এই যে সম্বন্ধ বহিজগতেও 

ইহাকে প্রতিফলিত করিয়। স্থুল জগতের মধ্য দিয়াও তাহার সঙ্গলাভের 

জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, ভক্তবাঞ্চ পুর্ণকারী শেগবান্ তখন নরদেহ ধারণ 

পূর্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন। পুিবীর সকল ধন্ধেই কোন না কোন 

রূপে এই তত্ব স্থান লাভ করিয়।ছে দেখা যায়। যে ধন্মে ঈম্মরের 

স্বান নাই, যথা.বৌদ্ধ ও জৈনধশ্ম তথায় ভগবান বুদ্ধদেব ও তীর্থসঙ্কর 

দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয় সেই স্থান পুর্ণ করা হইয়াছে । 

মানব মাত্রেরই সখ] ও সুদ রূপে একজন বর্কমাশ 
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১৬৬ শৈবধণ্ন্ন বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

আছেন ধাহাতে সকল শক্তি ও সকল এশ্বধ্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে 
ব্যক্তিগত ভাবে তীহার সঙ্গে ঘনিষ্ট যৌগসাধনই হুইল মানব জীবনের 

পুর্ণ সার্থকতা (151:51)650 ৮৪109 01 1105) এবং ইহাই হইল 

ধর্মের পুর্ণ বিকাশ । 
ধিগত উনবিংশ শতাব্দিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে ধন্মতত্ব 

গুলির যখন বিচার আরম্ভ হইল তখন দেখ! গেল ইহাদের অনেক 

বিষয়ই অলীক, অন্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত । ঈর্খর নর দেহ ধারণ 

করিয়৷ প্রারুত মানবের ন্যায় এই পৃথিবী বক্ষে বিচরণ করিয়াছেন 
অথবা প্রয়োজন হইলে তিনি পুনর্বার তাহা করিবেন-_বিজ্ঞান ইহ। গ্রহণ 

করিতে পারিল না, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের স্বরূপ সন্বন্ধেও নানারূপ তর্ক 

উপস্থিত হইল। আমাদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়৷ জ্যোতিক্ষ মণ্ডলীর 

স্থিতি, ইহাই ছিল মানবের চিরন্তন বিশ্মাস । জ্যোতিষ শান্মস যে দিন ইহা- 

দের যথার্থ স্থান নির্ণয় কর্পিল, সেই দিন এই সংস্কারের উপর যে ধাকক। 

লাগিয়াঙিল ঠদনন্তর যতই নৃশুন তত্ব সকলের সন্ধান মিলিতেছে, বিশ্বের 

বিশালঃ সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান প্রসার লাভ করিতেছে এবং স্থগ্ি প্রহেলিক। 

রূপ প্রাচীর দ্বারগুলি যতই বিচ্তানের কুঠরাঘাতে একের পর অন্যটি 
উদ্ঘাটিত হইতেছে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের ধারণা ও সঙ্গে সঙ্গে পরিবন্তিত 

হইয়৷ চলিয়া্ডে। যাহ! কিছু জাগতিক সকলের কাব্য কারণ পরম্পরা 

বিশ্লেষণ করিঠে গিয় বিজ্ঞান ক তশুলি প্রাকৃতিক নিয়মের সন্গান পাইল 

যাহাকে অন্ুবর্তন করিয়া বিশ্ব ধাপার সংঘটিত হইতেছে ; ইহাদের মধো 

ঈশ্বরের কোন সন্ধান মিলিল না । সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্শরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 

সন্দেহ শিক্ষিত সমাঞ্জে প্রসারলাভ করিতে লাগিল | ১ এই সং শয় যে 

14৮01 (176. 10161016101 001 €.€)1১৫)-0)16১ 81701071000 1178 

(110: 1711) 75 0111৮ ৪ ১1১০৮ 01 00151 11) 211 10011101151 071 ৮৮01101% 

(100 ০১101171111 ৮১5 0105১1106:0.-111670 75010 00101105110) 010) ৫0 

৫9২1, 91২ 101092৩0106 15901110911 10১ 01871055510 10 ৮৫- 
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কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণারই ফল তাহা নহে । দেখা যায় প্রাচীন খ্েদীয় 

যুগেই কোন কোন ভারতীর খধষির অন্তরে এরূপ চিন্তার উদয় 
হইয়াছিল। 

ঘথা,_-দশম মণ্ডলের ৮২ সুক্তের ৭ম মন্ত্রে খষি বলিতেছেন ;-- 
“ন তং বিদাথ য ইম! জঙ্ানান্থাদাম্মাকমংতরং বড়ব। 

নীহারেণ প্রাবৃত৷ জল্লা। চাস্ৃতৃপ উক্থ শাসশ্চরংতি ॥ 

যিনি ইহ1 অর্থাৎ ব্রঙ্গাণ ন্ট করিয়াছেন, তাহাকে তোমর! জানিতে 

পার না, তোমাদিগের অন্যঃকরণ সেই ক্ষমতা পাথে না। কুগ্মটিকা 

সমাচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানাপ্রকার জল্লন। করে। মাপন প্রাণের 

তৃপ্তিসাধন জন্য আহারাদি করাই লক্ষ্য (সেই জন্য) তাহারা স্তব 

স্ততি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করে। 

দেবতা দিগের অস্তিত্ব সন্বন্গে সময়ে সময়ে খধিদিগের অন্তরে 

যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা ও দেখ যায়। 

যথা,__ | 
ধষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের স্তিপ্রসঙ্গে বলিতেছেন “হে ইন্দ্র! ভুমি 

দন্য্যদিগকে শীঘ্র স্ববশে আনিয়াছ এবং তোমার উপাসক আধ)দিগকে 

পুত্র দাসাদি প্রদান করিয়াছ," ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সুন্দেহ প্রকাশ 

করিয়৷ বলিতেছেন “তোমার কি বাস্থৃবিকই তাদুশ ক্ষমতা আছে? 

(৬-১৮-৩) 

অপর খষি নেমি আরে! পরিক্ষার ভাষায় এই সন্দেহ প্রকাশ 

করিয়াছেন। শক্রদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিযানের প্রাক্কালে 

(91116 11011১09১৯11)10 1091১011050 11081 1100 09100101511)15 1))07-1)01011061 

10, 01015 178)1062501121)1)1 011211601 0011৮50 170 09000 00710 

(1015 1)171701 2170 07150110156 19107) 0 118111 16) 11101 21701 0110 (01 

110 18011011)16 ১615 001 2 7700110511)10 তো 



১৬৮ টশবধন্ বা কুদ্র-শিবোপাসন! 

ইন্দ্রের উদ্ভেশ্যে সোমরস প্রদানে আয়োজন হইয়াছে, তখন খষি 

ংগ্রামেচ্ছুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন; “ইন্দ্র আছেন ইহা 

যদি সত্য হয় তবে তাহার উদ্দেশ্যে মদকর সোম প্রদান কর; কিন্তু 

আমি নেমি বলিতেছি হন্দ্র নামে কেহ নাই।' কে ত্রীহাকে 

দেখিয়াছে ?” (৮-১০০-৩) 

গুষ্টের জন্মের তিনশত্ত বশুসর পুর্বে গ্রীক দার্শনিক [70020175 

বলিয়। গিয়াছেন +“৬৬1)60]7161 00615 26. 50905 ০0: 1101, ঘ€ 

০91 0106 10110 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুগে নিরীশ্বর বাদ বিস্তারের কারণ সন্বঙ্গে 
ডুরাণ্টে বলিতেছেন ১ 

41176 (7011060 5101001)0 (0-125 85 1015 11060 191795102] 
2110 01101116071 171)017101105 ৮৮110160110 5005 0176 ০0110 

06550160 21)0 100017511010660 01110011015 6০৪, ₹$10110711 

50) 1111101) 25 21116111101) 01 (৮00. 

প্রাক বিজ্ঞান যুগে মানব প্রকৃতির সৌন্দধ্যের মধ্যে ঈশ্বরের 

অপরিসীম মহিম! দর্শন করিয়। তদ্গত চিত্ত হইয়। তীহার বন্দনায় 
নিমগ্ন হইত এবং তাহার জীবনে ও নানারূপ শিল্পকা ধ্য নিম্াণ কৌশলে 

সৌন্দ্যের ভাব প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিত ॥। তাহাদের সেই 

অন্তঃকরণের এই যে উচ্ছাস তাহা হইতে সঙ্গীত ও কবিহ্ের স্থষ্টি 

হ্টয়াছে। অন্তরের এই সৌন্দর্ধানুভূতি হইতে যত রকম স্থপতি বিষ্কা 

ও কল! বিদ্যার উদ ভব হুইয়াছে, এবং ইহাদের প্রভাবে ধন্মও ক্রমশঃ 

স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর রূপ ধারণ করিয়াছে । কানন ভূমির নিবিড় নিস্তুবদ 

তার মধ্যে তাহার! বন দেবতার সন্ধান পাইতেন, পরিদৃশ্যমান জগণ্ড এক 

মৃহাশস্তি'র বহিরাবরণ বস্ত্র এই ছিল সেকালের বদ্ধমূল বিশ্বাস ও 



ঠা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ' ১৬৬ 

ধারগা। বিজ্ঞানের নির্মমাধাতে প্রকৃতির এই 'সগ্মো্ছন 
বহিরাবরণ বস্ত্র শতধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; যে নগ্নর্ূপ তাহার স্থান 
অধিকার করিয়াছে, ভূরাপ্ট তাহার এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন? 

“10906717100 5695 11) 11800160151 50 10)001) 22 

10906718100 05810] 27010169) 1 66919 00৮11) 0568 00 17806 

1007/519219615, 2100 130150175 056 211 210. 0196 9026217)9 /108 

01761916215; 10 10159 156%% 00015 210 190117199 00 0০0120০| 

(1)6 19110). 

17116 76097 11) 1901161 15 0016 11) 6165 1১211, 00 0) 11). 

015251108£ 6500151) 01 11001), 0165560 11 110016 101161 07101 

1১0651)06) 106 021) 00 ০৮০75111170 ৮101 1705 সি 2110 90 

110 1195 190 11016 156 01 0০00. 

ডুরান্টের এই উক্তি বর্তমান যুগের তথাকধিত শিক্ষিত লোক- 
দিগের সম্বন্ধে সর্বতোভাবে প্রয়োজ্য । মানবের প্রখর বুদ্ধি বৃ্ধির 

নিকট অনেক প্রাকৃতিক শক্তি বশ্যত। স্পীকার করিয়াছে, মানবও 

তাহাদিগকে নানাভাবে খাটাইতে সমর্থ হইয়াছে । ইহা! হইতে সে 

গর্ব ও অহঙ্কারে বক্ষ স্ফীত করিয়। মনে করিতেচে,যাহ। কিছু জাগতিক 

সকলই তাহার কর্তৃত্বাধীন । গীতার ভাষায় সে অহঙ্কারে বিমুঢ হইয়া 

নিঞ্জেই কর্তা এরূপ মনে করিতেছে । তাহার জীবনের নিয়ামকরপে 

অপর কোন শক্তির বশ্যতা স্বীকারের কোন প্রয়োজন সে মনে 
করিতেছে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতে জগদ্ ব্যাপারের যে সকল 

রহন্ঠের পর রহম্ত উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহাতে মানবের বুদ্ধিবৃত্তির 

উপর অপরিসীম আস্থ! স্বাপন এবং নিজকে +465560 ঠা 8 10006 

খং 



১৭৯ পৈবধরর্ম বা রুজ্র-লিবোপাসন৷ 

৮06 ০1101090108” এরূপ মনে করা হয়ত খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার 

নকে। 

বৈজ্ঞানিক্গণ ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন, 
'ইন্থাদিগের মধ্যে হাইড্রোজেন অর্বাপেক্ষ। লঘু । সর্বাপেক্ষা গুরুপদার্থ 
ইউরেনিয়াম হাইড্রোজেন হুইতে ২৩৮ গুণ ভারী। এই সকল 
পদার্থের পরস্পরের সহিত রাসায়নিক সংযোগ ও সংমিশ্রাপ হইতে 

জড় জগতের উদ ভব হইয়াছে । পদার্থগুলির ক্ষুদ্রতম অংশ*পরমাপু, 
এবং ইহ! অবিভাজ্য। জড়, শক্তি ও জীব (19661, 17618), 1:16), 

এই তিন নিয়ে স্ৃপ্থি। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতে অতিশয় 
বিশ্ময়কর এক নূতন তত্বের সন্ধান মিলিয়াছে। পরমাণুদকল আর 
অবিভাজ্য নছে। 

১৮৯৬ খৃঃ অঃ লর্ড রথারফোর্ড ইউরেনিয়ম্ ও.থোরিয়াম ধাতুর 
মধ্য এক অন্তাবনীয় শক্তির থেল। চলিতেছে দেখিতে পান। তিনি 
ইঝাকে তেজন্ট্রিয়া (1901০-900% ) সংজ্ঞা দেন। এই শক্তির 

সাহায্যে পরমাণুগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহারা কি কি উপাদানে 
গডিত্ত আহা বাছির করা সম্ভবপর হয়। দেখ! গেল জগতের উপাদান- 
ভূত পদার্থগুলি মৌলিক নহে, এক পদার্থ অন্য পদার্থে পরিণত হইতে 
পারছ। 

ইন্ধা হইতে তিনি মন্তব্য করেন £-_ | 

“11015 1916010813 118001711211017 011 005 30100000101 21] 

280109 56€17)$ 111619 (0 1)10105 03 ৮108 2 106 30 00 91968]. 

(9 880001 016 560615 01 082 00179080771101) 01 0811 1772806172] 

0700", 
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যাবতীয় জড় পদার্থেরই মূল উপাদান ছুইটি বৈছ্যাতিক শক্তিকণা-.. 
ইলেক্ট্রন ও প্রোটন। প্রোটন ধনাত্মক (০০50৩), ইলেক্ট্রন 
ধণ।ঝ্বক (16890%৫)। এতছুভয়ের সংখ্য। ও সংস্থিতি হইতে বিভিন্ন 

পদার্থের ভেদ হইয়াছে । প্রোটনের উপরিভাগ হইতে জম্পূর্ণ পৃথক 
প্রকৃতির এক মধ্যবর্তী শীস (0০) আছে, যাহাতে কোন 

বৈহ্যুতিক ক্রিয়ার প্রকাশ নাই। ইহাতে উভয় ধর্দী 
বৈচ্যাতিক ক্রিয়ার জাম্যাবস্থা রছিয়াছে। ইহার নাম নিউট্রন। 

ইলেক্ট্রন প্রোটন উভয়ই ভড়িৎ শক্তি; প্রোটনের মধ্যবর্তী শাল 
মধ্যে জড়ের হুণ গুরুত্ব প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে; ইহা গুজনে প্র 
হাল্কা যে ছয়শত কোটি নিউট্রন কণিকার মোট ওজন একটি পার 
হুআঁমির এক পঞ্চমাংশ মাত্র-_ | 

“1170 17000110115 270 1)01)-0100111021 19165 01 01011)01)12] 

11)70101 10811)0 01119 01) 0110 0010 01 21011)5. (0170 180801:01) 

15 50 51121] 11171 5130 10011101001 1১111101) 01 011) 55518 
0101) 010 11161) 011106৮0181) 01 7 (/0-212172 0081), 

110/210 ড/ 1318/6516০-- 

পরমাণুগুলির বিশ্লেষণ হইতে দেখা গিয়াছে এবাব বে ৯২টি 

মৌলিক পদার্থের ধারণ! ছিল, তাহা ঠিক নহে। ইলেক্ট্রন ও প্রোটন 
নামক ছুইটি তড়িৎ শক্তি পদার্থনিচয়েরই মুল উপাদান। জড় 
পদার্থ গুলি স্বরূপে শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র।১ যে পরিমাণ শক্ষি 
রূপান্তরিত হইয়! মে পদার্থের সৃষ্টি করে সেই পদার্থকে শঙ্ষিতে 
রূপান্তরিত করিতে তপ্য পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, ইহার একটি 
পপ +. জপ 

(৯) এই সকল বিষয় সগথন্ধে__£ 'ওস্কার ও গায়ত্রী তথ” প্রন্থের ৯ ১ পরিশিষ্ট 
“ছন্ধ ততন্ধে? বিদ্ৃত জালো্ন। রহিয়াছে, তাহা দ্রব্য। 



অপরটির পরিমাপ .( 6৭014915706 ০6 71955 214 €1018% ), 

মাইনান্তিন তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইউরেনিয়ম্ পদার্থের 
একটি ক্ষুত্র খণ্ডে পরমাণুগুলির মধ্যে কত যে শক্তি নিবদ্ধ থাকে 
সম্প্রতি এটমিক্ বমে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । জড় পদার্থরূপে 

যাহ! আমাদের অন্ুড়তির বিষয় বিজ্ঞান এক মহাশক্তিতে তাহার 
বিলয় সাধন করিয়। দেশ কাল সকলকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া একমাত্র 

সেই শক্তিই ঘে সন্বস্তরূপে বিরাজমান রহিয়াছে তাহা প্রতিপন্ন 

করিয়াছে। .এটমিক বমের ন্যায় ইহাও এক অন্ধশক্তি। . ইহার 

পশ্চাতে জ্ঞান শক্তির বিকাশের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 

জড় পনার্থের সঙ্গে ঘখন প্রাণ শক্তির সংযোগ হয় তখন তাহ 

সজীব হইয়া উঠে। কিরূপ ইহ। সংঘটিত হয়, বিজ্কান সে রহ্যাভেদ 
করিতে সক্ষম হয় নাই। 

জীবজগত, উদ্ভিদ ও বিচরণশীল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । 
উভয় শ্রেণীর মধ্যেই লিঙ্গভেদ রহিয়াছে, কতকগুলি পুং জাতি ও 
কতকগুলি স্ত্রী জাতীয়। ইহারাও ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের বিদ্যুৎ 
কণিকার হ্যায় বিপরীত ধম্মী। ইহাদিগের পরস্পরের প্রতি 

আকর্ষণ ও সম্মিলন হইতে নৃতন জীবের হষ্টি হয়। স্থাবর উদ্তিদ্- 
দিগের সন্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা, স্ত্রী পুস্পের গর্ভ কেশরে 
পুং পুস্পের পরাগের সন্মিলন জন্য কীট পতঙ্গের মধ্যবর্তাভার এখানে 
প্রয়োজন আছে এই যাহা প্রভেদ।১ এই সকল কৌশল অবলম্বন 

ক্রমে জাগতিক স্গ্রি প্রবাহ চলিয়াছে। 

(১) কি কৌশলে এই কার্ধ সাধিত হয় “মাত প্রেমের অঙিব্যক্তি'”তে 

ভাছা দেখান হুইয়াছে। 
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বিজ্ঞান বে শক্তির সন্ধান দিয়াছে. তাহা 'অন্ধপক্তি, ইহা 
মধ্যে জ্ঞান শক্তির কোন জন্ধান মিলে না, অথচ জীব সৃষ্টিতে 
এবং জীবন প্রবাহে ধে সকল কৌশল অবলম্িত হইয়াছে তাহা 
জ্ঞান সাপেক্ষ । আণবিক শক্তি অন্ধশক্তি; ইহার বিধ্বংসকারী 

ক্ষমত| কি ভীষণ এবারকাপ মহাসমরে আমরা তাহার পরিচয় 

পাইয়াছি। জড়ের সহিত প্রাণ শক্তির যোগে যে শক্তির উদ্ভব 

হয় তাছ। সহজে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না বটে, কিন্তু 
অতিশয় বিম্ম্নকররূপে ইহার কাষ। চলিতেছে । একটি ক্ষুত্র 

বটের বীঙ্জ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের মধ্যে জীবনী শান্তর প্রকাশ 

হয়, চারটা উদ্দিকে মস্তকোত্লনের সঙ্গে সঙ্গে নিঙ্মদিকে শিকড় 
প্রসারিশ করিতে থাকে । ইহা কত কোমল, অঙ্গ-লি স্পর্শে নিম্পেষিত 
হইয়া যায়, অথচ ইহা অনায়াসে প্রস্তরথণ্ড বিদীর্ণ করিয়! 
তাহার মধা দিয়! নিজের নিম্গাভিমুখী পথ প্রস্তুত করিয়া লয়। 

কোথ|। হইতে এই শক্তি উদ্গত হয়, বিজ্ঞান ইহার উত্তর দিতে 

অসমর্থ । মানবের অহঙ্কার বুদ্ধিবলে বিজ্ঞ/নের সাহায্যে প্রাকৃতিক 
শক্তি নিচয়কে তাহার স্ববশে আনিয়! সর্বশক্তিমত্ব। লাভের যে দাবী 

( 428989) 0165560 1) ও 11016 0016 011111১9021০6” ) তাহা 

তখন আপনা" হইতে সঙ্কুচিত হইয়া আসে, এবং জগদ্ ব্যাপারে 

তাহার জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর এক জ্ঞান শঙ্তি, বর্তমান রহিয়াছে 
তাহা সে বুঝিতে পারে। ্ 

এ সম্বন্ধে লর্ড বেঝনের একটি উক্তি চাল? বিশেষ 

উল্লেখযোগ/--” * ত 

11015 1 0876 2) 11) 10004150806 01 1720016 04 ' 

15005 70805121 00011050127, 270 05০ 0150 20021706000 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

আমরা সর্বদাই মস্তিষ্ক ও অন্তর, এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়া 
থাকি। মস্তিষ্কের মধ্যবর্তীতায় বহির্জগতের পছিত আমাদিগের 
সম্বন্ধ উপজাত হয়। তীক্ষবুদ্ধি, মেধা, ওজন্িতা প্রভৃতি বৃত্তি সকল 

মন্তিষ্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, আর যে সকল কোমল বৃত্তি, যথা 
ন্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি, করুণ! প্রভৃতি ভাবপ্রবণ বৃত্তি ইহাদিগের 
উদ্ভব স্থান অন্তর হইতে। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ক্রমে পরীক্ষণ 

(6০98101570) এবং পধ্যবেক্ষণ (৩০5৫৬৪৫০7) ছ।র। জগদব্যাপার 

গুলিকে বিশ্লেষণ করিয়! তাহাদিগের অন্তনিছিত পারমাথিক তন্ব যাহ! 

তাহ। নিরূপণ করা হইতেছে বিজ্ঞানের অধিরুত বিষয়। 

শারীরতন্ত্ববিদ্যা হইতে জানা যায় আমাদিগের বহিরাবরণ 

চর্দের অভ্যন্তর হইতে অসংখ্য সুঙ্গম তন্ত্র মেরুদণ্ডের দিকে বিস্তৃত 

রহিয়াছে । 

এই .সকল শ্বেতবর্ণ তন্তু হইতে স্থযু্গা নাড়ীর (791 ০০1) 

স্ষ্টি হুইয়াছে। এই নাড়ী হইতে ইহার! মস্তিষ্ক, কোটয় পর্যযস্ত 
বিস্তৃত হুইন্স। তথায় কতগুলি স্ফীত গ্রন্থিতে (897819) পরিণত 

হয়। এই স্ফীত গ্রন্থিুলিই মস্তিক্ধ। শরীরের বহির্ভাগ 



. চত্ুদ্পে পরিচ্ছেদ . ১৭৫ 

ত্বকের নিক্গপ্রদেশ হইতে উত্পম্ন হইয়া অতিশয় বিন্ময়কর 

কৌশল সহকারে ইহার ন্ুযুন্া নাড়ীর স্ষ্টি করে। ' 
“1176 11১50% ০1 016 11119” নামক গ্রন্থে রি সলিবাই টার 

এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £-_ 

41061065003 59061) 00175150501 06102] 1১031010 

06 10211) 2190 105 001)0111020001)--0)06 51১60121 0010--91)0 

01 হা। 0110151116 1১010101) 00110090560 01 11017017)01991৩ 

1161%65+, 

44116 10075005 5950011) 111 :1051 06৮6101১11)61)0, 5০ 00 

91১91, 15 2 1১100010001 01)0 51:11), 21310061001 016 €30001101 

01116 1900, 07900981001 070 19090 %518101) 15176301 00 06 

0১667109] (0110, 2100 51101) 0110001) 1601605 11110101617065 

[60]18 0, 

ইচ্ছা]! হইতে বুঝ! বাঁয় সবক হইতে সমুতুপন্ন এই সকল স্ত্াযু 
তম্তকে অবলম্বন করিয়। বহির্জগতের সহিত আমাদিগের যোগ 
স্থাপিত হয়। যে সকল ন্ামুতন্ত্রের সংস্থান ও সমাবেশ হইতে 

এই সকল কার্যা সম্পন্ন ভয়। তাহাদিগকে 066১1০-511 55৫7 

বলে। আমাদিগের ব্যবহারিক জীবনের যত সব কার্য ইহার 

কর্তৃস্বাধীনে সম্পন্ন হুইয়! থাকে । ইহা যেন শাসন প'রষদ “5৪৫ ০1 
৫6000%৩ ৪০%11610” ইহাদিগের মধ্যবর্তিতায় বুন্ধিবুন্তির স্থান 

মস্তি্ষ আমাদিগের ব্যবহারিক জীবনকে পরিচালিত করে। 

» 0615010-59181 59901) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক আর 

পক শ্রেণীর সায় তন্তুর সংস্থান রহিয়াছে, ইভাদিগকে 
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$11090605 17695 57506) বলে। এই শ্রেণীর যু তন্ত 

সংস্থানের কেন্দ্র গুলি নুযুন্নানাড়ীর সম্মুখের দিকে । ইহাদিগের মধ্যে 
যেটি সর্ব প্রধান কেন্দ্র তাহা পাকস্থলীর নিন অংশের ঠিক পশ্চাত্ভাগে। 
ইহাতে আহ্গুরগুচ্ছের গ্যায় অসংখ্য স্ায়ুকোষ রহিয়াছে । তথ 

হইতে অতিশয় সুক্ম রক্তাভ অসংখ্য স্সায়ুতন্ত নির্গত হইয়া 
শরীরের নানাস্থানে অবস্থিত যন্ত্রলির (০18815) সহিত মিলিত 

রহিয়াছে | প্রত্যেক ধমনি (০1০১এ 659৫1) সহিতও ইহার্দিগের 

যোগ রহিয়াছে। মস্তিক্ষের নিন্নভাগ এবং স্থষুন্না নাড়ীর সহিতও 

বিশেষভাবে ইহারা সংযুক্ত রহিয়াছে । ০66010-191791” 55067) 

এর কার্য আমা'দগের সঙ্ঞান মনের “০০917501985 1111» কতৃত্বাধীনে 

সম্পন্ন হয়। এই শ্রেণীর ন্নায়মগ্ডলের কার্ধ্য সঙ্ঞ্ঞান মনের 
অধিকারের বাহিরে । কিরূপে এই সকল কার্ধ। চলিতেছে আমাদিগের 

পভ্ঞ।ন মন তাহার কোন সন্ধান রাখে না। ইহার কার্ষের উপর 

আমার্দিগের সঙ্ঞান মনের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা চলেনা। 

বস্ততঃ এই শ্রেণীর ন্সায়,মগুলের কার্য আমাদিগের ব্যবহারিক 
জ্ঞানের অতীত ও আমাদিগের বুদ্ধিবন্তির অনধিগম্য আফ্মখচেতন 
রাজ্যের (01০90907061 17601) ০91 01০ 561) কোন গভীরতর 

প্রদেশ হইতে আগত শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভাবপ্রবণতা, 

ভাবোচ্ছাস প্রভৃতি মানসিক কোমল বৃত্তিগুলির উদ্ভবের 

সহিত এই শ্রেণীর ন্বায়মণ্ডলীর বিশেষ যোগ রহিয়াছে। 
এই সংস্থিতি হইতে আমাদিগের ধে সকল অনুভূতি আসে 

মস্তিষ্ষের সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই। ন্বৃতরাং তাহা 
বুদ্ধির অনুভবের বিষয় নহে। 0 

বার্গসন (885০7) +0০16860%৩ £5০9180০7” গ্রন্থে এই সকল 



বৃত্তিকে “90199-770611500191 17681001” আখ্যা দিয়েছেন | ইহারা 

আত্মচেতন রাজ্যের গভীরতম প্রদেশে উদ্ভাসিত সম্থিতের স্বতঃস্ফূর্ত 
প্রেরণা । পারমাধিক তন্ব সম্বন্ধে যাহ। দার্শনিক সত্য, তাহা যখন অস্তরে 
প্রকাশিত এই ভাবময়ী উচ্ছাস দ্বারা প্রাণবন্ত হয় তখন তাহ! 

হয় ধর্ম। ভাবের আবেগ-প্রবণতা অনেক সময় আমাদিগের 
চিত্তে ষে চাঞ্চল্য উপস্থিত করে তাহার জদ্য প্রকৃত তত্ব বাহ। 

তাহার উপলব্ধি বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত ঘটায়, অনেক কুসংস্কার 

ক্রমে প্রকৃত ধর্ম ঘাহা তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে। 
বিজ্ঞান ধর্মের উপর স্তুপীকৃত এই. সকল কুসংস্কারের আবর্জনা 
দুর করিয়! ধর্মকে স্বচ্ছ ও নির্মল করিয়। লইবার পক্ষে পরম 
সহায় হয় । এই হিসাবে বিজ্ঞানের খুব সার্থকতা রহিয়াছে, . 
তাহাও সত্য, তথাপি মানব জীবন হইতে ধর্ম কখনও বিলুপ্ত 

হইবে না। ধর্ম তাহার রূপ পরিবর্তন করিতে পারে, তাহা 
ঘটিতেছেও, কিন্তু ইহার বিনাশ কখনও হইবে না। | 

ডুরাণ্ট ৪৬191151915 ০6 19171195০19)” গ্রন্থে বলিয়াছেন _ 

১/1%9655 | 1611819175 00৪ ০6170019, 0161) 0915 ০7 06 

10) 81016118191) ৬/11 8০৬ ৬100) 2 ৩81 

ইহা বড়ই সার কথা৷ ধর্মের মূলে ধে বিশ্বাস রহিয়াছে 
তাহ! মানবের স্বভাবজাত । ইহার উদস্ভব স্থান মানবের 

মস্তিষ্ধে নহে, অন্তরে । আমাদিগের অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন 

এবং বিপদ কালে শরণাপন্ন. হইজে পারি মানবের পক্ষে তেমন. 

শক্তির সন্ধান নেওয়৷ এক অনিবার্য বৃত্তি। সর্বপ্রকার কুসংকারেন 

অতীত তেমন শক্তির সন্ধান মিলা বিজ্ঞান হুইতেই বহর 
লর্ড মলি ঠিকই বলিয়াছেন, | 

১৬ 



১৭৮ শৈবধর্্ম বা রুদ্র-শিবোপাসনা 

“ত পাও 28006500005 2310 0686 2. 186 1011 
£1010 10: 11010091010, 

ধর্ম বিশ্বীস যাহাতে বিপথগামী হইতে না পারে, সৈই 
জন্য ধর্মকে দর্শনের ছাঁচে আবদ্ধ রাখিয়! বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে 
বাচাই করা প্রয়োজন । লর্ড মলি মনে করেন সমগ্র মানব জাতির 
জগ্ঠ সমভাবে প্রযোজ্য এক নব ধর্মের সন্ধান বিজ্ঞান প্রদান 
করিবে। ইহা “শিক পরিমাণে অত্য হইলেও দর্শনকে বাদ দিয়া 
কৈবল বিজ্ঞানের সহায়তায় তাহা সম্পন্ন হইবে না । এই সার্ব-: 
জনীন্ নবধর্মের সৃষ্টিতে দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েরই পরস্পণ সাহচর্ষ্যের 
স্থান রহিয়াছে । জগতের সর্বত্র জীবনীশক্তির স্পন্দন চলিতেছে । 
সার জগদীশ চন্দ্র দেখাইয়াছেন প্রস্তরের মধ্যেও স্পন্দন কার্য 

রা | 

হেভলক্ এলিস (11৭,1০০ চ]15 ) বলিতেছেন, 

5055 9০010 00] ০1007106116, 01080 125 15562150 
0833 0০0 8৪০ 5016106. 50707060১90 0৩ 00861 %25 291. 

মা 200 805 21] 0180 ৮185 6০০০. 2190 10681901101--90101)05 

1295 550 &$ 0015. | 

৮... বিজ্ঞান হইতে আমরা আরো রি পারি প্রাণী 
জগতের ম্যায় পরমাণু গুলিরও জন্ম হইতেছে এবং স্থিতির পর 
ইহার] মৃত্যুমুখে. পতিত হুইতেছে। রেডিয়াম ধাতুর .পরমাণু 
গুলিতে বে অবিশ্রাস্ত এই অভিনয় চলিতেছে, তেজক্কিয়া! (19019 

৪৯০২৬%.) হইতে আমরা; ভাছ। জানিতে. পার্ি। [জীব টা বাজে, 
প্লই একই কার্ধ্য চলিয়! জাসিতেছে | ---.....:.+:.,...:.: ১, 



:. চতুর্দশ পরিচ্ছেদ... ১৪৯ 

জড় বিজ্ঞান যেমন.. এক দিকে জগতের সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যের 
, মধ্যে শক্তিরূপী সত্তার সন্ধান দিতেছে, জীবন বিজ্ঞান হইতে 

(81০1০8/ ) তক্জপ কেবলই বদ্ধিত হইবার যে পরম রহস্তময় প্রেরণ] 
(6৩185008 17190৩ ০ 8০৬) ) জগছের মুলে থাকিয়া ইছার 

অভিব্যক্তি সম্ভবপর করিয়াছে, তাহ। আমর! জানিতে পারিত্ছি। 

জড় ও জীবন বিজ্ঞান হইতে প্রকাশ পাইতেছে যাহা. সকল 
স্মৃপ্টির মূলে পারমাধিক সত্য (11181065£ 1২59110 ) তাহা প্রজনগ 

শক্তির আত্মপ্রকাশের অবিরাম প্রয়াস । এই প্রয়াস হইতে 
তাহার. মুলে ইচ্ছা! শক্তির বিষ্ভমানতা প্রতিপন্ন হইতেছে । ইহা 

হইতে ইন্দ্রিয়গুলির ক্রমশঃ স্যগ্টি হইতে আরম্ত হইয়া অবশেষে 

সেই শক্তির প্রতিবিন্ব স্থানীয় দেহপিগু ইহার রূপ পরি গ্রহ করিয়াছে, | 

ডুয়াপ্ট বলেন, 
005 5016006 00801008565 107 161181019, 00 16 19 ০৬০10- 

0201 0020 19109৬55109 0৮০৫, 

087 7০8 0১101 01 0780 1076 0194/9105008216 ০1116 

6010 1196 2100598, 10. 7707736617) 2170. 1:015101) /10308 

56617) 0)6 ৮0110 01206 17100 ৪5 010৫ 80:70610 01 (৯০৫? 

প্রজনন শক্তির আত্মপ্রকাশের অনুপ্রেরণা হইতে ক্রমবিকাশের 

যে সন্ধান মিলিতেছে তাহা ডারউইন বণিত ক্রমবিকাশ হইতে 
অগ্তবিধ। ডারউইন মতে পারিপার্থ্িক আবেষ্টন প্রধানতঃ এই 
ক্রমবিকাশের নিয়ামক । ইহার সহিত হীশ্বরের কোনরূপ 

সংশ্রবের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে আবেষ্টন অপেক্ষা 

'জীববী শক্তির প্রাধান্ত অধিক। এই শক্তি পারিপাশ্বিক 



5৮০ .... শৈবধর্্দ বা! রুদ্র-শিবোপাসনা 

আবেধীনকে আপনার. অভিব্যক্তির উপযোগী করিয়া লয়।' তাহা 
না হইয়া বঙ্দি পারিপাশ্বিক আবেষ্টনই . নিয়ামকশক্তি 
( 46661717118 9৫601) হইত তবে একই আবেষউটনের মধ্যে গঠিত 

প্রাণীগুলি সকলই ঠিক একরূপ হইত, ইহাদিগের মধ্যে কোনরূপ 
বিচিত্রতার অবকাশ থাকিত না, কার্য্যতঃ তাহা হয় না; কেন 

হয় না? এই প্রশ্নের প্রসঙ্গে জড়, শক্তি ও মানবের মনের মধ্যে 
সন্ব্* কি এই প্রশ্ন আইসে। জড়বাদীদিগের মতে মন 

শক্তিরই রূপান্তর। ধরি তাহাই হয় তবে সাধারণ নিয্পম 
৪19৬/ ০6 ০01568001. ০ [7618৮ উভয়ের পক্ষেই সমভাবে 

প্রযোজ্য হুইবে। এই নিয়মের অনুবত্তিতায় মস্তিক্ষের ক্ষয় 
পূরণের জগ্য খাচের প্রয়োজন হয় ।. মস্তিক্ষের পরিচালনার জন্য 
যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন এই নিয়মানুসারে সেই খাস তাহার 
পরিদাপক | ঠিক একই পরিমাণ তাপ উৎপাদক একই খাস্চ 
বদি সমভাবে ছুই. ব্যক্তিকে দেওয়া হয় .তাহার ফল একই 
রকম হওয়া উচিত, কার্ধ্যতঃ কিন্তু তাহা হয় না । নিউটনের 

চিন্তাশক্তি আর এক নির্ধোধের চিন্তা শক্তির মধ্যে আকাশ 
পাতাল তফাত থাকিবেই। এই সম্বন্ধে ডাঃ সেলীবি ৭১5/০7০1০5/ 
গ্রন্থে ৮17 914 6789” প্রসঙ্গে বলিতেছেন £-_ 

40615100556 000 0020 010 101210) 0619005 01 13 

50811) 000 10 096 00191217) 571912190০0 10 01 1০9০৫ 1778106- 

11218. [60 15 002 2150 0080 06 18626 [১109075060 179 

086 09/78106 91 ০0? 00656 1900. 10080671315 21) 0136 10121 

01508561% ০১6 006 121 01 06 001567৮280101) 01 61816, 
৩৫ 2) 076 ০0007560150 190011776.019 01 8 ৮67) 0020- 

ঠয়ে ০:০০ 0790611913, 0105 1210) 01 2 [6৮/000, 112 ০011. 



0559 0136 197 01 01715652] £5512001, ৮11116 09 চা 
0৪ £০0| ০012015565 12)616]) এ 13860 01 1011)", 

কথাটা বড়ই সারবান্। কেন এরূপ হয়? 5%7191:61 
1605 5/506 এর মধ্যবস্তীতার সাহায্যে আত্ম চৈতন্য সংবেদনের 

যে সাড়া আসে মুখ্যতঃ সেই সাড়ার ইতর বিশেষ ইহার কারণ । 

মানবের ব্যক্তিত্ব তিনটি বিশেষ কারণের উপর নির্ভর কয়ে 

ইহারা ৮ রর 
(১) উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে পিতৃমাতৃধার! হইতে আগত, 

(২) স্বোপার্জিিত, 
(৩) স্বতঃ আগত, ইহাদিগের কোন কারণ নির্দেশ করা যায় ন।। 

এই শেষোক্ত গুণগুলি মানবাত্মার গভীরতম অন্তঃস্থল হইতে 

আগত হুয়। বার্গসনের ভাষায় ইহারা! 
90109 17061162091 110810011. 

51115801605 761৮০85 55617 গুলির কার্য এরূপ জটিল 

ষে.শারীর বিষ্ভা ও মনম্তত্ববি্ভ। ইহাদিগের মধ্যে অতি অল্লই 

প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সম্বন্ধে স্টয়া (516%৩া) 
€1৬৪1091 ০6 [01)519198)” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;-- 

“1106 21790010102] 2781150700100 01016 02100511801 

05 55021) 15 63000351561) 11101090, 2170 016 6০106 

71১10) 2106 13120 1) 10790 20616 ০01 0016, 0611 2180 70110, 

216 017 01 006 102170 65217 11001 011107041,1 

এ 4100 50 10109519661 2010710060 01720 11 086 

06501126801) 01 0135 [91795101080 01 0) 001804) 1781/00$ 

8596208) 56 0210, 25 760 ৫০ 11006 11016 021) 0806 09 
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7৪08 19 11710 1000001565 202৮ [9285 19657510 0156 ০০ 

0017 0£ 016 93060) 210 21700)17 2100. 7020 015 210900101- 

081.0001)60010175 020/06, %৮101) 11)016. 01 125$ 0:০১2১11/, 

(1)2 17910816 01 0106 1017/101051021 10305 %/10101) 10 7213 

1010) 010 5801) 00167 200 005 769 ০£ 06 1১০৫5. . 

. ভাবার _ 

“এই কেন্দ্রীভূত যু মন্লীর কা সম্বন্ধে . শারীর- বিদ্যার 
অপরিজ্ঞাত অনেক বিষয়ই রহিয়াছে । উত্তেজনা (প্রবৃত্তিগুলি) 

কোন্ কোন্ রাস্থা (সায়) অবলম্বনে ইহার একস্থান হইতে 

'অন্থপ্র সাক্রামিত হয়.শারীরবিদ্ভা মাত্র তাহাই নির্দেশ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে . শরীরের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত যে ভাবে 
সংবন্ধ রহিয়াছে (৪1799111091 ০০111500০17) তাহার পর্যালোচনা 

হইতে মেরুদণ্ডের যে সকল বিভিন্ন বন্ধনগ্রন্থী (1০৫5) ৫৯) রহিয়াছে 

(ধাহাদিগেক, 'মধ্যবর্তীত! ও. প্রভাবে ইহার! পরম্পর ও শরীরের 
'অন্যান্ত অংশঞ্চলির সহিত সংবদ্ধ রহিয়াছে, সে বিষয়ে “আমরা 
অল্লাধিক' অনুমান মাত্র করিতে পারি। 

আমর! যাহাকে প্রতিভা (8০103) বলি তাহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 

বহির্জগৎফে যদি ঈশ্বরের বহিরাবরণ রূপে কল্পনা কর! হয়, ভবে 
প্রতিভা সেই বন্ত্রনির্মাতার হাতের সুলি, যাহার স্পর্শে 
সেই বঞ্ু নব নব রঙ্গে রঞ্রিত হুইয়! নিত্য নবীন বেশে মানব 

চি্তকে খিল্ময়ে অভিভূত করে। -ীশ্বর প্রেমময় । প্রেমের 
আজ শপ পা 

(১) তান্ত্রিক সাধনার পারা চক্র নামে অভিকিত করা হয় 17650 

গুলি তাহা, কতগুলি গ্জানু কোব একস্বানে পুঞ্তীকত হইয়া! ইহাদের 

:স্থটি করে। 



_ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ... ১৩ 

অভিব্যক্তি সৌন্দর্ে। প্রতিভা 9 রূপদান করে, সৌন্দর্য্যের 
মধ্য দিয়! 'ঈশ্বরৈর প্রকাশ । সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের অভিব্যক্তির, 
স্বান। এই সম্বন্ধ হেরল্ড বেগপাই ( 1191014 টিং ). নী 

970 10-/৩৩” গ্রস্থে লিখিতেছেন, টিসি ৯ 

71017609200 01 016 10130117)5 8010, 056 20005. 8100" 
01006180 0£110172101, 006 1005] 0£ 06858950128 0৩ 
096 62101, 900 ৪11 0) 01021166 2110 31006 01521150 ০0£ 0911) 
115--00656 216 086 ০0107013 %10) 501101% 06 8590 41081 

০0ড6]5 056 0215595 0£ 1715 0017$01011515635, 2100 016 01086? 

210 086 17016 20600101890 1715 0105615210301 01 0১67)" 

0) 12015167 2100 50111776725 0106 [১100010,৮ | 

বাহ জগৎ ঈশ্বরের বহিরাবরণ। মানব হৃদয়ে আত্মচৈতন্ত হইতে 
সমুখিত সম্ঘিতের সাড়া প্রতিভার তুলি স্পর্শে যখন অন্তর্জগতের 
সৌন্দর্যকে রূপায়িত করে, সেই সৌন্দরধ্যানুভূতির মধ্যে মানব ঈশ্বরের 
সন্ধান পায়। 

ঈশ্বর কে? হেভ্লক্ ইলিসের ভাষায় তিনি প্রজনন: 
শক্তির অবিচ্ছেদ প্রেরণ ( 81%/975 8170 815/855 0 01০06701 
08০ ০1 0০ ৬০11 )। | 

এই : অনুপ্রেরণা হইতে জগতের উদ ভব রাতে ৃ  টি 
সমভাবে ইহার কার্য চলিতেছে । যেখানে জীবনী শক্তি সেখানেই 
ঈশ্বরের প্রকাশ । ০০৭15 11ছি তিনি বিমল কর্ম প্রেরণা ।. বি 
18105% 

.. এই যে অবিশ্রাম প্রজনন শক্তির কার্ধ্য চলিয়াছে, বার্ন 
(01৩88%৩ €+০10% গ্রন্থে তাহাকে শরা। ৬1091 বলিয়াছেন ॥ 



৯৮৪ শৈবধার্থ বা রুর-শিৰোপাসন! 

ইহ! বড়ই বিল্ময়ের বিষয় সেই প্রাচীন যুগে বৈদিক খাষিগণ 
এই তত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। যাহা! এতকাল পরম 
রহন্াচ্ছাদিত ছিল, জীববিজ্ঞান (19198). এই যে. আলোক 
সম্পাণ্ করিয়াছে তাহার সাহায্যে সেই রহস্য উদঘাটন কর! 

সম্ভবপর হইয়াছে |. 

শতপথ ব্রাঙ্মণে যজ্ঞবেদি নির্মাণের যে নিদেশ আছে তাহাতে 

বল! হইয়াছে একটি যুবতী নারীর হস্ত পদ গলদেশ ও মস্তক 

বাদ দিয়ে শরীরের যে অবশিষ্ট অংশ থাকে বজ্জবেদি তাহার অনুরূপ 

আকার  বিশিষ হইবে। দেবতাগণ এইরূপ আকার বিশিষ্ট 

বেদিতে আনন্দ গান। গর্ভাশয় যন্ত্র, শিশুর ভূমিষউ হইবার দ্বার, 
এবং স্তন মণ্ডল দেহের এই অংশেই অবস্থিত। যজ্ঞবেদিতে 

অগ্নিস্থাপন করা গর্ভাশয়ে পুরুষের রেতঃ সিঞ্চন স্থানীয়, যাহ। 

হইতে গর্ভাশয়ে ভ্রণের স্থষ্থি হয়। এই ভ্রুণ যথাসময়ে পরিপক্তা 
লাভের পর ঘেনি দ্বার দিয়! শিশুরূপে ভূমিউ হয় এবং স্তন 

, মগডুলে সঞ্চিত দুগ্ধ পান করিয়৷ জীবিত থাকে। সৃষ্টি প্রবাহ 
এইরূপে চলিতে থাকে । এই তন্বটির অনুসরণ ক্রমে গীতায় 

বল। হুইয়াছে প্রজাপতি যজ্ঞ সহকারে প্রজা সি করিলেন। 

কিরূপে তাহা সম্ভবপর হইল তাহা বলিতেছেন,_ 

«মম যোনির্সহত্ব জম তশ্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ 

সম্তবঃ সর্ব্ৃূতানাং ততে। ভবতি ভারত ! 

অর্ধ যোনিষু কৌন্তেয় মৃত্ীয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ যোনিরহুং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪ অঃ ৩১ 

অ্ধবাদ £-লেই মহক্ষ (বিশাল প্রকৃতি) আমার 



গর্ভাধান স্থান, হে ভারত! আমি লেই গর্ভে জগত . বিস্তানবের 
কারণ রূপ মকল বীজ বপন করিয়। থাকি। সেই গর্ভাধান. হইতে 
সর্বভূৃতের . উৎপত্তি হইয়। থাকে । হে কোন্তেয়! সমস্ত যোনিতে 
যে সকল (স্থাবর জঙ্গম ) মুগ্তি সম্ভৃত হয়, সেই বিশাল প্ররৃতিই 
তাহাদিগের গর্ভাধান স্থান, এবং আমি তাহাতে . বীজপ্রদ 
পিত1।” (৩৪) (৯) 

এই উক্তি দ্বার! স্থষ্টি ব্যাপারে কার্ধ্য কারণ সম্বন্ধ জ্ঞাপিত 
হইতেছে। পুরুষ পিতা প্রকৃতি মাতা। ইহার কারণ, ইছা্দিগের 
পরস্পর সহযোগিতা হইতে জগ স্ষ্টিরাপী কার্ষ্যের উদস্তব হুইয়াছে। 

এই পুরুষ ও প্রকৃতির কোন বিশেষ রূপ নাই। সৃষ্টি 

রাজ্যে মানবের স্থান সকলের উপরে। মানুষ স্ৃতির মূল কারণ 
এই যে পুরুষ ও প্রকৃতি ইহাদিগের মধ্যে নিজেদ্দর রূপ আরোপ 
করিয়। বর ও ঈশবরীর ( (০০ 9110 1৬1০016 ০০৫৫ ) চি 

(৯) শতপথ রাঙ্মণের এই যে বেছি নিম ণের বিধি তাহার মূলে রহিয়াছে 
খখেদের দশম মণ্ডলের ১১৪ স্থক্তের ৩য় খাক্, ইহাতে একটি ধুবতী 
নারী বজ্ঞবেদিরূপে কল্পিত হুইয়াছে। 

চতুপর্ণা যুবতি নুপেশ। ঘ্বত প্রতীক বয়,নানি বন্তে। 

তন্তাং হ্ুপর্ণ৷ বুষণ! নি যেদতুর্ঘর দেব] দধিরে ভাগধেয়ং ॥ 

এক যুবতী নারী রহিয়াঙ্েন, তার মন্তকে চারি বেণী। তিনি 

হথপেশ! ( অর্থাৎ নারী ধর্ম পালনে সম্পূর্ণ রূপে লমর্থা) ও নিজ মু্তি 
বিশিষ্ট)। তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন। 

ছুই পক্ষী তাঁহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতার] ভাগ প্রা 
হয়েন।” 

বজ্জধবেদির বর্ণনা ) চারিবেশী বেদির চারি কোণ, যর লামগ্রী লকল 
উৎক্ট বন । ছুই পক্ষী ধ্জমান ও পুরোছিত। 6 £ 

৩] 



১৮৬ শৈবধর্ম্ম ব! রুদ্র-শিবোপাসন! 

করিযীছে'। সৃষ্টি প্রবাহে যতকিছু রূপ প্রকীশিত 
সকলের ''সমন্তি. নিয়ে তাহাদিগের রূপ । তিনি দবিবতোমুখ 

সমুদয় বিশ্বব্যাপিয়। তাহার রূপ, তিনি বিশ্বরূপ। এই রূপের কোন 

নির্দেশ হয় ন|। সৃষ্টির পশ্চাতে যে প্রজনন শক্তির 'আহ্বান 

রহিয়াছে এবং ইহার নিয়ামক ইচ্ছাশত্তি রহিয়াছে, তাহা সেই 
তত্ব যাহ! কার্ধযকারণাত্মক এক অলঙ্ঘনীয় বিধিরপে জাগতিক 

ব্যাপার সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । জাগতিক কোনু বিশেষণ 
ঘর তাহাকে নির্দেশ করিতে পারা যায় না। তিনি অলিঙগ ও অরূপ । 

দেখা যায় প্রাচীন বৈদিক যুগে খখেদের খষি গোৌতমের. অন্তরে 
এই তত্ব উদ্ভাসিত হুইয়াছিল। তিনি ইহাকে অদিতি আখ্যা 
দিয়। ( ১-৮৯-১০ ) বলিতেছেন £-_ 

“অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতি 
পিতা, অদিতি পুত্র, অদ্দিতি সকল দেব, অদ্দিতি জন্ম মরণের 
কারণ । 

যাহ! জগতাতীত তত্ব, উপমিতির ( 7166901101 ) সাহায্য ভিন্ন 

তাহ! প্রকাশের অন্য কোন উপায় নাই। খবি এভাবে তাহা ব্যক্ত 

করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি যে সব প্রকার লিঙ্গাতীত তাহা 
বুঝাইবার জন্য খষি বলিতেছেন তিনি পিত।ও, তিনি মাতাও, তিনি 

পুত্রও, এমনকি সকল দেবতাও তিনি। অদিতি রূট়ী শব । 
যাহ! অসীম অথণ্ড এই অর্থে ইহার প্রয়োগ | ' 

 স্থৃপ্্রি মাত্রই খগুশঃ আকারে প্রকাশিত হয়, তাহা টর্ী 

হা কিছু জাগতিক ব্যাপার, সকলকে ' নিজের অন্তডূক্ত করিয়! 
ধিনি জগদভীতরূপে বিরাজমান রহিম্াছেন তিনি অদিতি । তাহার 

সম্বন্ধে এই পর্য্ত্বই বল! যাইতে পারে। খাবি বে.এই- অর্থে 



. চতুর্দশ পরিচ্ছে , ১৬৭ 

অদ্দিতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা! স্থ্পঙ্ট। অদ্দিতি. ্রীলি্ | 

বাটক শব্দ এই অর্থে পরবর্তীকালে এই শব্দের ব্যবহার হইতে 
তিনি স্ত্রীরূপে কল্লিতা হইলেন এবং দেবগণের মাতা হুইলেন। 
আদিতা (সূর্য) হইতে প্রথম স্বষ্টির প্রকাশ, তিনি আদিত্য দেবতাদের 
মাতারূপে কল্লিতা হইলেন। কল্পনা শক্তি এখানেই নিরন্ত 
হইল ন!। দেবতা বলিতে যাহা গ্তোতমান্ তাহা বুঝায়। শ্রীহার৷ 

শুদ্ধ সত্ব প্রধান। শঙ্করাচার্য তাহাদিগকে দেবত| বলিয়াছেন: 
ধাহাদদিগের হৃদয় শাস্ত্র জ্ঞানে উদ্ভাপিত হইয়াছে। তাহারা এঁছিক 
হুখ লালসা বিমুখ । কিন্ত মধিকাংশ সংখ্যকই দেহাক্ঝ৷ বুদ্ধিসম্পল্প 
হইয়৷ দেহের স্তখে নিমগ্ন থাকে, তাহারা অস্থৃতে দেছেতে রমণলীল 
এই অর্থে তাহাদিগকে অনুর সংজ্ঞ| দেওয়। হইল। ইহাদিগের 
সংখ্যাই বেশী, স্থৃতরাং তাহারা জ্যেষ্ঠ এবং দেবতার! কনিষ্ঠ বলিয়া 
কল্পিত হইল। অদিতির জ্যোষ্ঠ। ভগিনীর কল্পনা হইল। তিনি 
দিতি। তাহার পুত্রগণ দৈতা বা! অনুর নামে পরিচিত হইল। ইহ! 
হইতে মানবদেহের উপর আধিপত্য নিয়ে দেবত ও অস্করদিগের 

মধ্যে বিরোধ। এই মানব দেহরূপ রাজ্যের উপর আধিপত্য নিয়৷ . 
যে সত্বগুণ প্রধান ও রজোগুণ প্রধান প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ 

এই তত্বই বিস্তৃতি লাভ করিয় স্বর্গলোক জয়ের জন্য ইন্ত্াি 
দেবতাদিগের সঙ্গে অন্ুরদিগের সংগ্রামের যত সব পৌরাণিক 
কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। রা 

জ!গতিক ব্যাপারের অন্তরাণে যাহ! কার্যকারণাত্খক এক 
এলজ্বযানীয় বিধি, তাহার নির্দেশক অদিতি স্ত্ীলিঙ্গ শব্দ এই 
লিঙ্গবাচী শব্দকে উপলক্ষ করিয়! এত সব গল্পের রচনা হইয়াছে। 

বৈদিক ধধি উপমিতির সাহায্য ঘে তব প্রকাশ করিতে 



সপ 0 শৈবধা্ম ঘা ক-শিযোপাসনা 
প্রয়াস - _পাইয়াছিলেন, পরবর্তী উপনিষদ যুগের খধি তাহাকে 

ীবলিঙ্গ বাচক ক্রঙ্গ শষে অভিহিত করিয়াছেন। কোন কোন 

স্থানে তাহাকে সৎ বলিয়াছেন, কোন কোন স্থানে তাহার সম্বন্ধে 

আত্ম! শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । এই সকল নাম বে তত্বকে 

নির্দেশ করে তাহ! অলিঙ্গ, কিন্কু তাহাতে ভ্তানসন্তা৷ বর্তমান রহিয়াছে | 

দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘথা,_ 
কক্রক্ষ ব ইদমগ্র আসাহু। তদাঝ্মাশমেবাবেৎ অহং সাহা 

তন্মাঙু ত€ সর্বমভব ।” বুহুদারণ্যক ৩1৪।৯ 

“সপ্তির পূর্বে একমাত্র ব্রদ্ধা বর্তমান ছিল। তিনি জানিতে 
পারিলেন “আমি ব্রঙ্গ” এই জ্ঞানই জগদাকারে ভাষমান 

হইল। 

বাহ। পারমাধিক সত্ত। তাহ! ব্যক্তিত্ব বজিত। তাহাতে 

কোনরূপ ব্যক্কিত্বের আরোপ করিলেই গোলযোগের স্ষ্টি হয়। 

দেখ। যায় উপনিষদ যুগে খধিরা বাহ। পারমাথিক তন্ব তাহা যে 

কোনরূপ ব্যক্তিত্ব শূন্য (171050181) ইহা জানিতে পারিয়া 
ক্ঠ, মুগুক প্রস্ততি শ্তিতে তীহাকে “তই”, “তদেতহ”, “তদেতৎ 

সত্যং” প্রভৃতি নামে নির্দেশ করিয়াছেন। গীতাতে বল। হইয়াছে 

*& তশুসদ্দিতি নির্দেশে ব্রঙ্গণ টি স্মৃতঃ 1৮ ( ১৭, ২৩ 

শ্লোক ) | 

৬৮ শন্দ ছার। ব্রন্ষের সর্বগতন্ব জ্ঞাপন কর হইয়াছে। 

জাগতিক ব্যাপারে ঘাহ। ভূত কালে বর্তমান ছিল, এখন আছে 

এবং ভবিষ্ততে প্রকাশ পাইবে সবই %” 

৬ ইত্যেদক্ষরমিদং সর্বং, ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যা্দিতি সবমোস্কার 

এবশ। মাওুক্য ১ম শ্লোক । 
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পতৎ* সর্বাতীত ব্রহ্ম । “তদেতত” (ক ৫1১৪) ভিনি এই, 
বাকা মনের অতীত, স্থৃতরাং অনির্দেশ্থা, কিন্ত অনুভূতির বিষয় 
“একাত্মপ্রত্যয় সার” । 

“সৎ” সর্বান্তর্যামী সর্বান্তর্ভারক ত্রক্ম ৷ 

এই সকল হুইতে বুঝ| যায় ব্রগ্ধ শক সেই পন্বমাস্্াক্ষ 
নির্দেশ করে বাহ! বত কিছু জাগতিক ব্যাপার মকলকরে আপনার 
অন্তভূ্ত করিয়া অথচ তদতিরিক্ত রূপে নর্তধান রহিয়াছেন। 

বৈদিক কুত্র শিবোপাসনায় এইসকল ততবেরই সন্ধান রহবাছে 
দেখা বায়। 

অথর্ববেদে রুদ্ড্রের স্তুতি প্রসঙ্গে একটি মন্ত্রঃ ; 
বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি 

 ত্বং কুমার উত বা কুমারী । 
স্বং জীর্ণ দণ্ডেন বঞ্চয়সি 

বং জাতে ভবঙ্গি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ১০1 ৮। ২৭ 
মন্ত্রটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে । এই উপনিষদের 

আর একটি মন্ত্রে (৫--৭--১০) বল! হইয়াছেঃ-_.. 

“নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংলকঃ 
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স্তুরক্ষতে |” | 

দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্জগাদির সংস্থিতি হইতে জীবের লিজভেদ। 

কালকে আশ্রয় করিয়।! জীবের দেহুসম্পর্কে শৈশব কৌদার 

বার্ধক্যাদি অবস্থ। ঘটে, এবং দ্েহীতে এই সকল জবস্থ। জারোপিত 

হয়। দেহী স্বরূপে অলিঙ্গ ও অবিকারী। অ্রীন্ক। পুস্ত, 

নপুংসকত্ব ইহারা জাগতিক ধর্। আত্মা এই নকল 

ধর্মের অতীত ॥ জাগতিক ব্যাপারের মূলে কার্কারণাস্থক 
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এক অলঙ্ঘনীয় 'বিধি' বর্তমান: টনি যাহার প্রেরণা (হইতে 

জীবের এই সকল অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিতেছে। এই বিধি হইতে 
জগতের মঞ্জলই সাধিত হইতেছে । পরিণামে মঙ্গল প্রসূ হইলেও 
সময় সময় “মহদ্ভয়ং বজ্মুগ্ততংরূপে+ও তাহার প্রকাশ  হয়। 

তখন 'তাহ!র রুদ্র মুত্তি। প্রকৃতির তাণ্তধ লীলার মধ্যে ইহার 
প্রকাশ হয়। মানুষ এই দেবতার কান্তমুস্তি যাহা শিবং ্থন্দরং 
মজলময় মুত্তি তাহাই কামনা ররে। বখন রুদ্র মুগ্তিতে তীহার 
প্রকাশ: তখন মানবের কর্তব্য কি. হইবে সেই. সম্বন্ধে এই শ্রুতির 

আর একটি মন্ত্র, যথা ৫-. 

“অজাত ইত্যেবং কশ্চিদভীরুঃ প্রতিপঞ্ভতে। 

রুদ্র যতে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি দিত্যম ॥ ৪ |২১ 

মন্ত্রের ভাবার্থ ; 

জীব স্বয়ং অজাত, দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রকাশ হয় মাত্র, 

জন্ম জর! আদি, দৈহিক ধর্ম এবং প্রকৃতির ভীম বা কান্তমুত্তি 

ধেরূপেই তাহার প্রকাশ হউক না কেন দেহীকে এই সকল কিছুই 
স্পর্শ করিতে- পারে না, তথাপি অজ্জনত|! বশতঃ সে যপি-উয়, 

বিহবল চিত্ত হয় তখন. তাহার প্রার্থনা! হইধৈ-__“হে রুদ্র! 

তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহ! দ্বার! আমাকে সর্বদ| রক্ষা! ফর।” 

এই শ্রুতির মধ্যে বৈদিক কুদ্রশিব উপাসনার গভীর 

'পারমাধিক তব সকল. সলিবেশিত হইয়াছে । . ইঞার। খধিদিগের 

আধ্যান্িক- সাধনার চরম উত্কষ নির্দেশ করে। ইহাদিগের 

সহিত লিঙ্গ মাত ও .সপ্পোপাসক হেলিওলিথিক কটি সম্পন্ন জাতি- 
'দিগের বিশ্বাস ও ভাবধারা মিশিত হইয়! পৌরাশিক শৈবধর্মের 

স্থতি হইয়াছে । 
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ষে সকল বিভিন্ন আবেটনের মধ্যে মানৰ অন্তরে প্রথম 
ধর্ম জ্ঞানের স্ফুরণ হয় তাহা হইতে আরম্ত ক্রিয়া পরপর 
ইহার .ক্রমবিকাশের প্রায় সকল অবস্থারই পরিচয় এই ধর্মের 
মধ্যে পাওয়া। যায়, স্থতরাং মানব জাতির ধর্ম-বিজ্ঞানের ইতিহাস 
হিসাবে এই ধর্মের দান অপরিসীম। ইহাতে জটিল আধ্যাত্মিক 
তত্বগুলির অপূর্ব সমন্বয় রহিয়াছে দেখ! যায়। 










